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De winterperiode is ideaal om lekker met het clubblad bezig te zijn. Zeker 
als het voetballen ook nog eens is afgelast door toedoen van een storm 
genaamd Ciara. Waar sommigen op deze dag proberen horizontaal aan 
een paal te gaan hangen, knutselen anderen de nieuwe editie van De 
Bal Is Rond in elkaar. Voor redactielid Wil van der Linden is dit echter 
allemaal niets nieuws. Niet dat we hem regelmatig ergens aan een paal 
zien uitwaaien, maar hij heeft inmiddels al wel 25(!) winterperiodes als 
redactielid van het clubblad meegemaakt. Daarmee viert hij dit jaar 
dus zijn 25-jarig jubileum bij De Bal Is Rond. Hopelijk is dit slechts een 
tussenstand en gaat hij nog een aantal jaartjes door met het vergaren van 
het nieuws binnen de vereniging, maar dit is zeker een vermelding waard.

Nog zo’n trouwe vrijwilliger is Huub van der Zanden. Zijn naam duikt 
regelmatig ergens op als het om Boskant gaat en nu als nieuwe voorzitter 
van onze voetbalvereniging. Samen met Hans van Driel en Ilona van Galen 
gaat hij het bestuur van nieuwe impulsen voorzien. Wij als redactie willen 
hem, samen met de andere bestuursleden, dan ook heel veel succes 
toewensen en bedanken voor zijn “eerste woordjes” als voorzitter in deze 
editie.

Verder in deze editie uiteraard de gebruikelijke verslagen van activiteiten 
die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Omdat beelden vaak 
meer zeggen dan woorden is het playbackweekend deze keer opgedeeld 
in 2 grote fotocollages.
Voor het sponsorinterview is Wil, alias Senior, op bezoek gegaan bij 
kersverse stersponsor Ruud van den Berk. En Peter, alias Pirreke, vroeg 
zich af wat multifunctionele vrijwilliger Thijs van Asveldt allemaal doet 
binnen onze vereniging. Gelukkig kon Thijs even wat tijd vrijmaken om 
zijn vragen te beantwoorden.

De winterperiode is ook een goed moment om te kijken hoe het ervoor 
staat. Niet alleen de tussenstand op de ranglijst, maar zeker ook de 
stand van zaken binnen diverse commissies. Zo brengen de Technische 
Commissie en de Sponsorcommissie verslag uit van het huidige seizoen 
en lopen alvast vooruit op wat er komen gaat.

Zo blijft de vereniging in 
beweging en kunnen we toch 
wel concluderen dat het 
organisatorisch allemaal 
goed in elkaar zit. We 
mogen dan ook met 
recht proosten op een 
nieuw decennium, 
waarin weer veel staat 
te gebeuren.

Redactie De Bal Is Rond

Voorwoord
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Op 7 november 2019, op de kop af 70 jaar 
geleden dat we opgericht zijn, ben ik geko-
zen als nieuwe voorzitter tijdens onze goed 
bezochte ledenvergadering. Ik wil bij deze 
alle aanwezigen bedanken voor hun vertrou-
wen en wil samen met de andere bestuursle-
den de komende tijd de kar gaan trekken. Als 
voorzitter komen er allerlei nieuwe zaken op 
je pad en op je bord te liggen en één ervan is 
een stuk schrijven in ons mooie clubblad “De 
Bal is Rond”. Echter de eerste taak was het 
huldigen van Martien van den Hove met zijn 
40 jarige jubileum.

Zoals zoveel taken binnen onze club wordt 
het maken van “De Bal is Rond” door vrijwil-
ligers gedaan en daar kunnen we als club 
alleen maar erg trots op zijn. Vrijwilligers zijn 
sowieso heel belangrijk om een club draaien-
de te houden en dit loopt dus als een rode 
draad door onze club en dus ook door dit 
blad.

Op het moment dat ik dit schrijf zit de win-
terstop er net op en heeft ons vaandelteam 
uit de eerste drie wedstrijden 4 punten ge-
haald. Sander Janssen heeft eind vorig jaar 
zijn contract met 1 jaar verlengd en kan dus 
verder gaan bouwen aan ons eerste team en 
het tweede ondersteunen om een gezonde 
selectie te houden en te gaan voor goede 
resultaten.

Accommodatie/kantine/sportpark

Er wordt nog volop aan het sportpark ge-
sleuteld en na onze mooie nieuwe dug-outs 
zijn er nu ook twee nieuwe ballenvangers ge-
plaatst en een aantal nieuwe sponsorborden. 
Verder zal er  rond het hoofdveld binnenkort 
gewerkt gaan worden aan een afrastering 
met begroeiing en krijgt de tribune een 
opknapbeurt op de dag van NL Doet. O.a. 
onze trouwe maandagploeg heeft hier de 
nodige uurtjes in zitten. De LED verlichting is 
besteld en zoals het er nu voor staat zullen 
we hier eind maart gebruik van kunnen gaan 
maken. De 4 palen op de trainingsstrook zul-
len nieuwe LED lampen krijgen en rond veld 

2 komen 8 nieuwe palen met LED verlichting.  

Een algemene opmerking wil ik wel plaatsen. 
Blijf zuinig op onze spullen zodat we niet 
onnodig kosten hoeven te maken, of het 
nu om materialen of het sportpark in zijn 
algemeenheid gaat. Ben trots op hetgeen 
we met zijn allen bereikt hebben en ga hier 
goed mee om.

Het is al eerder aangegeven dat we nog 
steeds op zoek zijn naar een kantine beheer-
der(ster). Dat dit ook een koppel mag zijn zal 
duidelijk zijn maar ook andere vormen zijn 
bespreekbaar. Tot die tijd zou het voor mij 
persoonlijk fijn zijn als er iemand het voorzit-
terschap van de kantine commissie op zich 
wil nemen. Mijn taken binnen die commissie 
zijn reeds grotendeels verdeeld over de 
andere zeer actieve en goed samenwerken-
de leden en het is zondermeer een leuke 
en dynamische commissie die midden in de 
vereniging staat. Onze “huiskamer” neemt 
een belangrijke plek in binnen onze club. 
Dat de kantine vrijwel zonder problemen 
gerund wordt door vrijwilligers is een groot 
compliment waard en geeft aan dat er een 
grote bereidheid binnen onze club is om de 
kantine vooruit te helpen.

Er zijn ontwikkelingen gaande omtrent de te 
realiseren MFA. De komende weken kan men 
zich nog opgeven voor een klankbordgroep. 
In de kantine hangt een poster met de kop: 
DENK MEE. Als jij de persoon bent die graag 
mee denkt en praat over de toekomst van 
onze club en Boskant geef je dan op via: 
info@dorpsraadboskant.nl. Een unieke kans 
voor onze club, tennis en de jeu de boules 
maar ook voor de rest van het dorp. Voor de 
clubs, maar ook voor het dorp is het belang-
rijk dat we de komende periode de neuzen 
dezelfde kant op krijgen en dat er een 
plan komt dat door de meerderheid wordt 
gedragen en het van daaruit ook een succes 
te laten worden. Mijn vraag aan jullie is dan 
ook: DENK MEE!

Voor meer informatie kun je terecht bij het 
bestuur.

Van de bestuurstafel
Woordje van de voorzitter

“De eerste keer.....”
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Financiën en sponsoring

Nu we in de persoon van Hans van Driel 
weer een penningmeester hebben, hebben 
we meer controle over onze inkomsten en 
uitgaven en kunnen we de begroting wat 
nauwgezetter in de gaten houden. Het geeft 
Jolanda, die in die periode behoorlijk wat 
extra taken erbij kreeg, een beetje lucht 
waardoor een en ander makkelijker te be-
happen is. De eerste opbrengsten zijn alweer 
binnengehaald via de oliebollenverkoop, 
wederom een succes, de nieuwjaarsloterij 
die iets meer opbracht dan vorig jaar met 
dank aan alle verkopers en sponsoren en het 
playbackweekend dat ook deze keer weer 
voortreffelijk is georganiseerd.

Omdat we de kantineprijzen de afgelopen 
3 jaar niet verhoogd hebben willen we deze 
onder de loep nemen. Mede omdat de kos-
ten toenemen en de BTW verhoogd is. Voor 
nu hebben we besloten om dit seizoen geen 
aanpassingen te doen zodat we de rest van 
het seizoen kunnen gebruiken om dit beter 
in kaart te brengen en van daaruit kunnen 
beslissen of we volgend seizoen verhogin-
gen moeten doorvoeren.

Dat de sponsorcommissie niet stil heeft 
gezeten zie je o.a. aan de nieuwe borden die 
momenteel op meerdere plekken rond en 
bij het hoofdveld zijn gehangen. Ook heb-
ben ze de sponsorpakketten onder de loep 
genomen en is er een flink aantal contracten 
verlengd. Verderop in dit blad staat een 
uitgebreid verslag van deze belangrijke com-
missie die zorg draagt voor de uitstraling, 
leefbaarheid en gezondheid van de club.

Kwaliteit en imago

Onze jeugdcommissie heeft samen met de 
TC de uitdagende klus om onze jeugdafde-
ling draaiende te houden en de juiste men-
sen op de juiste plek te krijgen. Dat de jeugd 
de toekomst heeft zal iedereen beamen. Dat 
hier een taak ligt voor ons allen misschien 
niet. Toch vervullen, al weet wellicht niet 
iedereen dat, velen van ons al een taak die in 
het belang van onze jeugd is en daar ben ik 
zeer trots op. Dat dit nog zeker beter kan zie 
ik als een uitdaging voor onze club als geheel 
maar dat we op de goede weg zijn is een 
ding dat zeker is. Ook hier staan vele vrijwilli-
gers elke week weer klaar om onze spelers te 
trainen, begeleiden, leiden, een kleedlokaal 
toe te wijzen, ranja in te schenken, kleding te 
wassen, rijden, enz. enz. Fantastisch!

Imago; hoe kijken we en kijkt men tegen 
onze club aan? Zoals aangegeven tijdens 

de nieuwjaarsreceptie, ben trots op je club 
v.v. Boskant en draag dat ook uit binnen en 
buiten het veld. Heb respect voor elkaar, de 
tegenstander, scheidsrechter en publiek.  

Terugkijkend op 7 november 2019 kan ik 
alleen maar concluderen dat het een eer en 
vooral leuk is om voorzitter te zijn van zo’n 
mooie club als Boskant en dat er voor ons 
allemaal nog volop leuke en interessante 
uitdagingen zijn op allerlei vlakken. Als we 
deze met zijn allen aan willen gaan worden 
we een nog stabielere club die nog jaren 
vooruit kan.

Als voorzitter heb je ook het genoegen om 
zo nu en dan iets moois te mogen doen. Zo 
ben ik op 28 januari 2019 samen met Bert de 
Koning en Wil van der Linden naar Wim Ooij-
en geweest. Wim is ernstig ziek en verblijft 
daarom in de Hospice op Dommelrode. We 
werden met open armen ontvangen en al 
snel stond er een bekske koffie op tafel met 
wat lekkers. Alvorens we aan de koffie be-
gonnen moest ik eerst even de hand schud-
den van Annie van de Nieuwenhof (juffrouw 
van de Nieuwenhof), die daar ook verbleef 
en vroeg: “is dat Huubke, kende me nog?” 
Jazeker kende ik haar nog, ik heb er dan ook 
nog les van gehad. 

Wim was ondertussen druk pratend in de 
weer met Bert en Wil en wist nog bijna alles 
tot in detail te herinneren. Van het buske tot 
de eerste trainingen, van de keepers wisse-
ling tot de lange Jan die in dienst moest. Hij 
noemde de spelers 1 voor 1 op en wist van 
iedereen iets. Wim is 85 en dit jaar 60 jaar lid 
van v.v. Boskant. Hij kwam als eerste elftal 
speler van Rhode naar v.v. Boskant omdat hij, 
terwijl hij met zijn voetbaltasje klaar stond 
bij “de Beurs” om in te stappen in de bus, te 
horen kreeg dat hij niet in de basis stond. 
Diezelfde dag kwam hij unne “Boskanter” 
tegen die vroeg of hij niet bij Boskant wilde 
komen voetballen. Daar had hij wel oren na 
en zo geschiede. In 1960 kwam hij bij Bos-
kant en werd speler/trainer van Boskant. 

Al pratende kwamen we er achter dat de zus 
van Jan Versantvoort, en een dame die nog 
een aantal jaren in het 2de van onze damesaf-
deling had gespeeld, de gastvrouwen waren 
en zo bleek dat het gehele gezelschap iets 
met Boskant had. Puur toeval, maar wel 
mooi. 

Desiree, een dochter van Wim was al aan-
wezig toen we binnen kwamen en toen de 
andere dochter Angelique ook gearriveerd 
was, konden we overgaan tot het officiële 
gedeelte. Ik had een mooie speech gemaakt, 
maar omdat Wim ondertussen al een uur aan 
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het woord was geweest kon ik deze samen-
vatten tot ongeveer 4 zinnen, de rest was al 
aan bod geweest, echt grappig. 

Ik feliciteerde hem met zijn aanstaande jubi-
leum, gaf hem een certificaat en wat lekkere 
bonbons en ging samen met zijn dochters en 
Bert op de foto. 

Wat me vooral bij zal blijven is zijn dank-
baarheid over het mooie leven dat hij gehad 
heeft, de mooie voetbal- en levensverha-
len die hij vertelde en wat hij zei over v.v. 
Boskant: “Ik heb de mooiste tijd gehad bij 
Boskant”.  

Voor we weg gingen moesten we ook nog 
even zijn kamer bekijken, die vol hing en 
stond met dingen die hij gekregen had 
tijdens de vele bezoeken die men gebracht 
heeft. Ook hier had hij uiteraard weer bij 
alles een mooi verhaal. Bijzonder heel bij-
zonder. Hij pakte ons nog eens goed vast en 
toen namen we afscheid.

Wim, het ga je goed.  

7     De Bal Is Rond Winter 2019-2020
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Zaterdag 30 november zat de kantine vol met 
zenuwachtige kindjes: “Zou de goede Sint wel 
komen..?” Het lijkt namelijk wel of Sinterklaas 

er patent op heeft, maar steevast zijn er problemen 
bij het op tijd komen in de Boskantse voetbalkantine. 
Toen de Sint ‘himself’ opbelde om te melden dat zijn 
wegwijspieten de weg kwijt waren, kon er opgelucht 
adem worden gehaald. Door keihard te zingen werd 
de Sint en zijn gezelschap de goede kant heen geleid, 
al kwam hij niet door de voordeur binnen, maar via 
het proviandhok en daarna de bar. Dat mocht de pret 
niet drukken. De middag werd dit jaar voor het eerst 
van commentaar voorzien door “mijnheer” Jos. Die 
zijn collega “mijnheer Ron” op waardige manier 
opvolgde. Met het groeiend aantal jonge leden is het 

bezoek van Sinterklaas 
voor de komende tijd 

geborgd. Nu maar 
hopen dat hij 

onderhand eens 
een keertje pro-
bleemloos de 
weg naar ons 
sportpark weet 
te vinden.

SINTERKLAAS
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VOETBALQUIZ

Team Totaal

De Guppen 79,5

    FC Yuri Gazinsky 77

        Dolle Mina's 71

           Onder d'n duim 67

            Team Emiel 64,5

           Berry en Bertje 63

          Wijdevennen 62

      Team broertje Emiel 60,5

Brian & Stefen 53

Stammtisch 45

Boskant vrouwen 1 43,5

Team Maurice 35,5

FIFA
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Nieuwjaarsreceptie 2020

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie vond de Nieuw-
jaarsloterij plaats en ook dit jaar heeft deze 
loterij dankzij de inzet van alle vrijwilligers 

weer een prachtig bedrag opgeleverd. Heel veel dank 
hiervoor. Tijdens de jeugd playbackshow zijn de 3 loten-
verkopers die de meeste lootjes hadden verkocht nog 
extra in het zonnetje gezet. Mats Neggers, Job Ketelaars 

en Thijs van der Gouw. Uiteraard zijn de prijzen reeds 
bezorgd bij de prijswinnaars. Mocht u willen weten wie 
de gelukkigen zijn, dan kunt u de lijst met prijswinnaars 
terugvinden op onze website.

Uiteraard was de loterij niet het hoofdonderwerp van 
de goed bezochte Nieuwjaarsreceptie. Deze draait in de 
kern om elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar toe 
te wensen en natuurlijk om de toespraak van de voor-
zitter en de huldiging van de jubilarissen. Onze nieuwe 
voorzitter Huub van der Zanden kweet zich uitstekend 
van deze taak, al was het qua huldiging van de jubilaris-
sen geen echte vuurdoop. Martien van den Hove was de 
enige jubilaris van 2020 en kreeg dus alle tijd en aan-
dacht van Huub. Meer dan terecht overigens, aangezien 
Martien enorm veel voor ons clubke heeft gedaan.

In de 40 jaar dat Martien lid is heeft hij maar liefst 16 
jaar het penningmeesterschap bekleed met alle bijbe-
horende, maar ook niet bijbehorende werkzaamheden. 
In 2009 werd Martien daarom tijdens de ledenverga-
dering, naast z’n verkiezing tot sportvrijwilliger, ook 
benoemd tot erelid. De waardering voor de activiteiten 
die Martien in het verleden heeft uitgevoerd, bleek nog 
steeds aanwezig gezien het grote applaus dat volgde na 
de toespraak van voorzitter Huub.

Gehoord & gezien
Van Dakkapel tot nieuwe 

mini...

Afgelopen najaar is ook 
de grootste kavel van de 
goederen- en dienstenveiling 
letterlijk en figuurlijk op 
zijn plek neergedaald: de 
dakkapel. Met hulp van 
onder andere Rien en een 
verreiker kon Edo Brans 

de door zijn bouwbedrijf 
aangeboden dakkapel op 

het dak van de familie Van 
Noort plaatsen. Dankzij de extra 

ruimte en de mogelijkheid van een 
kinderkamer, zal er binnenkort weer een 

nieuwe Boskantse wereldburger het levenslicht zien. 
Derhalve kunnen wij als voetbalclub hopelijk over een 
jaar of 4 weer een nieuwe mini op onze voetbalvelden 
verwelkomen: waar een goederen- en dienstenveiling 
allemaal wel niet toe kan leiden.

9     De Bal Is Rond Winter 2019-2020
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Nieuws van de sponsorcommissie
I E D E R E  C E N T  T E L T !

Voor en achter de schermen is 
hard gewerkt om het sport-
park er uit te laten zien zoals 

jullie het nu aantreffen. We hebben 
weer een aantal nieuwe sponsors aan-
getrokken die het kennelijk leuk vinden 
om zich bij onze gezellige en goed 
georganiseerde club aan te sluiten, of 
dat als lid al waren maar dat nu met 
hun bedrijven kracht bij zetten door 
ons ook financieel te steunen. Wij zijn 
ze daar zeer erkentelijk voor! En wij, 
de leden van de sponsorcommissie, 
zetten graag een extra stapje voor onze 
sponsors en proberen ze te betrekken 
bij onze ideeën en keuzes. Een van die 
nieuwe sponsors bijvoorbeeld is Erwin 
Brouwers met zijn hoveniersbedrijf. 
Zijn, door Michael van den Hove, prach-
tig ontworpen reclameborden hebben 
een plaatsje gekregen achter zijn ‘eigen 
hok’, het doel achter de staantribune 
dat hij zo vaak met succes vrij hield van 
vijandig geschut.

Omdat de ballenvangers achter de 
beide doelen door nieuwe vervangen 
moesten worden, hebben we (tijdelijke) 
oplossingen moeten zoeken voor de 
reclamedoeken die in die ballenvan-
gers hingen. Indien nodig overlegden 
we daarbij met de sponsors over een 
nieuwe tijdelijke plek voor hun recla-
me-uiting. Nabij de ingang van het 
hoofdveld zullen jullie nieuwe borden 
aantreffen van Hoveniersbedrijf Jordy 
van der Heijden en van Gebrs. van 
Kaathoven. De eerste een jonge onder-
nemer en speler van Boskant 2 en de 
laatste een gerenommeerd grondver-
zet- en sloopbedrijf dat zich inmiddels 
10 jaar geleden in Boskant vestigde en 
ons incidenteel al vaker hielp met een 

bijdrage in natura. Wie ook aansloot is 
Jozef van den Elsen, speler van Boskant 
35+ 2, met zijn bedrijf in biologische 
champignons Nesco, gevestigd aan de 
Leunestraat.

Op de vraag of hij het leuk vond om 
als nieuwe STERSPONSOR te worden 
gepresenteerd bij de jaarvergadering 
zei Ruud van den Berk van de gelijk-
namige vormbomenkwekerij aan 
het Vernhout dat hij liever eens in het 
clubblad wilde vertellen wat hij met 
zijn bedrijf nu allemaal doet. Ook daar-
aan geven we gehoor; zie verderop in 
deze editie van De Bal Is Rond. Erg leuk 
om te vermelden is de sponsoring van 
ons ‘boerenclubke’ door een groepje 
betrokken en strijdlustige Boskantse 
agrarische ondernemers die de aan-
dacht voor de agrarische sector vragen 
met #trotsopdeboer. Wij steunen dit 
initiatief en zij horen er als sponsor he-
lemaal bij. Getuige ook het nieuwjaars-
geschenk, een lekkere tulbandcake, 
voor deze kers(t)verse sponsor die door 
Ad van de Laar mee werd genomen 
naar een van de boerenprotesten in de-
cember om hem daar met zijn collega’s 
te delen.

Rond de feestdagen namen we de tijd 
en gelegenheid om al onze ruim 100(!!) 
sponsors te bezoeken, waar mogelijk 
in deze vaak drukke periode (kort*) te 
spreken en ze het traditionele nieuw-
jaarsgeschenk als dank te overhandi-
gen. Dit geschenk werd dit jaar ver-
zorgd door sponsor Bakkerij Bekkers. 
De jeugdcommissie zocht wederom de 
samenwerking met ons voor de orga-
nisatie van de traditionele Nieuwjaars-
loterij. Zo konden we gericht enkele 
sponsors benaderen die mooie prijzen 
voor de loterij beschikbaar stelden.
De hoofdprijs, een Samsung Tab 10 
tablet, werd beschikbaar gesteld door 
sponsor Securbit/Digison met hun 
winkel voor aankoop en reparatie van 
uw multi-media, gevestigd in het cen-
trum van Son.

Ook reclameborden (lees: de be-
stickering ervan) zijn aan slijtage en 
weersinvloeden onderhevig en dienen 
dan ook soms vervangen te worden. 
Soms dekt de vlag de lading gewoon 
niet meer en is bijvoorbeeld voor een 
andere bedrijfsnaam of -logo gekozen. 
Diverse sponsoren hebben het ontwerp 
van hun bord laten verfrissen en het 
bord opnieuw laten beplakken. Daar-
voor tekent onze trouwe hulp Michael 
van den Hove. Hoofdsponsor Wijdeven 
Isolatie wilde graag een extra recla-
me-uiting en ook daarin hebben we 
voorzien. Nu nog te zien op de kop van 
het hoofdveld, later misschien op een 
nog prominentere plek ergens anders 
langs het hoofdveld.

We namen van twee trouwe sponsors 
afscheid; zowel Jan Konings Schil-
dersbedrijf als HNM Finance van 
Herman Onland gaven aan na vele, vele 
jaren van sponsoring het stokje graag 
over te willen dragen aan de jonge 
ondernemers. En zoals jullie hebben 
kunnen lezen is dat gelukt.
Heren ondernemers, bedankt voor 
jullie trouwe steun!

KOOP LOKAAL,
KOOP BIJ ONZE
SPONSOREN!!

Als jullie de komende tijd van de gelegenheid gebruik 
maken om ’ns op de middenstip van ons hoofdveld te 
gaan staan (niet allemaal tegelijk graag, want dan krijgen 
we problemen met de terreinknecht) en voor jezelf een 
360°-foto van het Boskant-stadion maken, dan zullen 
jullie zien dat de sponsorcommissie (en anderen ook niet 
trouwens!) bepaald niet stil heeft gezeten vanaf de start 
van het nieuwe seizoen 2019-2020.

* Kort tussen haakjes omdat telkens weer blijkt dat
   het door de sponsors op prijs wordt gesteld dat we
   de moeite nemen om ze te bedanken en interesse
   tonen in hun bedrijven....... en dan wordt een kort
   gesprek ‘zomaar’ wat langer. Graag gedaan in
   ieder geval!
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Wat we de komende tijd nog gaan 
doen:

• Potentiële sponsors blijven benade-
ren; de eerste toezegging voor een 
stevig pakket aan sponsoring is al 
binnen.

• Ruimte creëren om nieuwe en be-
staande sponsors een representatie-
ve plek op het sportpark te geven; de 
oude dug-outs zullen verdwijnen en 
er wordt nagedacht over een stellage 
achter de nieuwe dug-outs.

• Aflopende sponsorcontracten verlen-
gen en daar waar mogelijk borden 
updaten. Verschillende sponsors heb-
ben die toezegging al weer gedaan en 
hun contract verlengd.

• Zorgen dat we de afspraken met onze 
sponsors onverkort nakomen.

Op zaterdag 6 juni a.s. is de jaarlijkse 
afsluitavond van de competitie waar 
wij als sponsorcommissie ook een 
belangrijk aandeel in hebben. Op het 
eerste deel van die avond nodigen wij 
al onze sponsoren uit voor een hapje 
en een drankje en proberen wij ze een 
leuk programma voor te schotelen. We 
zijn al bezig met de voorbereidingen. 
Wellicht hebben jullie wensen of ideeën 
voor de invulling van deze avond. Laat 
het ons weten.

Wil je ook jouw bedrijf promoten en ons 
steunen? We sturen je graag vrijblijvend 
de sponsorbrochure 2020 toe.

Ons aanbod voor leden van v.v. Bos-
kant geldt nog steeds: indien je een 
nieuwe sponsor bij ons aanbrengt, 
ontvang je van de sponsorcommissie 
15 consumptiebonnen.

We kunnen het niet genoeg benadruk-
ken: doe uw aankopen bij onze spon-
sors. Het zijn stuk voor stuk bedrijven 
die de kwaliteit en service verlenen die 
je elders mogelijk niet vindt.

Sportieve groeten,

Sponsorcommissie v.v. Boskant
Ronald ter Haak, Rien van der Zanden,
Patrick Rovers & Wilco Verhagen
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OLIEBOLLEN

Diegenen die denken dat er in de voetballuwe periode 
geen activiteiten op en rondom ons sportpark 
plaats hebben gevonden hebben het mis. Los van 

alle oefensessies in aanloop naar de Playbackshow was 
er natuurlijk ook de reuring rondom de inmiddels traditie 
geworden oliebollenverkoop. In een gezellige setting werd er 
door een grote groep vrijwilligers: gemixt, gebakken, verkocht 
en bezorgd. Met als uiteindelijk resultaat weer een supermooi 
bedrag voor onze clubkas. Op diezelfde oudejaarsdag liep 
traditiegetrouw de JO10-1 nog een ronde  door Boskant om 
de laatste nieuwjaarslotjes te slijten. Als beloning mochten zij 
natuurlijk een heerlijke schaal verse oliebollen verorberen.

TE KOOP!

11     De Bal Is Rond Winter 2019-2020



12     De Bal Is Rond Winter 2019-2020

Gehoord & gezien
Let’s play..... uhm..... darts??

Begin februari is het extra gezellig in de kantine. Er wordt 
dan volop gedart en heftig gestreden om de BDO titel 
(Boskantse Darts Organisatie). Natuurlijk vliegen soms 
ook de pijltjes in het rond en traditioneel vallen ze achter 
de verwarming en kun je ze niet meer aan. Dit levert 
soms hilarische plaatjes op. Je zou er een tekstje in de 
“Gehoord & Gezien” rubriek aan kunnen wijden en er 
een titel boven kunnen zetten als: “In de Roos”.  Dat doen 
we natuurlijk niet. We houden het bij de foto, waarvan 
beloofd was dat deze niet zou worden geplaatst, maar 
die te mooi is om deze belofte niet te breken. De AVG 
regels zijn echter niet gebroken: niemand zal dit tweetal 
herkennen. Overigens: op het moment van dit schrijven 
zijn de uitslagen van het darten nog niet bekend, anders 
zou dat natuurlijk het hoofdonderwerp van dit stukje zijn 
geweest...
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AGENDA 2020
MRT ZA 7 MRT SPEURTOCHT PUPILLEN (T/M O13)

ZO 8 MRT 3E HELFT: BLAUW/WITTE PARTY

APR DO 2 APR QUIZ

MEI DO 21 MEI FAMILIE- EN VRIENDENTOERNOOI

DO 21 MEI VLOOIENMARKT

ZO 24 MEI 3E HELFT: BOSKANT 1 - V'BOSSCHE B. 1

VR 29 MEI JEUGDKAMP

JUN ZA 6 JUN PUPILLENTOERNOOI

ZA 6 JUN AFSLUITINGSAVOND

VR 12 JUN OUDER VS KIND WEDSTRIJDEN

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD. NIET ALLE ACTIVITEITEN STAAN VERMELD OP DEZE KALENDER.
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Manuel Mars topscorer 
eerste seizoenshelft

Voor sommigen misschien een 
verrassing, maar Manuel wist 
vorig seizoen in het eindklas-

sement ook al een plek in de top tien 
te bemachtigen. Destijds maakte hij in 
totaal dertien goals, goed voor de ze-
vende plaats. Momenteel is hij zijn eind-
totaal van afgelopen jaar al voorbij en 
heeft hij in totaal vijftien keer gescoord. 
Dit deed hij verdeeld over 35+1 (twaalf 
goals) en 35+2 (drie goals). 

Manuel heeft een behoorlijke voor-
sprong op zijn naaste achtervolgers. Het 
zijn twee speelsters van ons vrouwen-
team die het beste kunnen volgen. 
Zowel Puck Schepens als Maaike van de 
Wijdeven scoorden dit seizoen tien keer. 
Een kleine kanttekening moet hier wel 
bij geplaatst worden. Helaas voor beide 
dames is er in de winterstop een team 
uit de competitie gestapt waarin zij 
actief zijn. Er is besloten om de doel-
punten die tegen deze tegenstander ge-
scoord zijn dan ook niet mee te nemen 
in dit overzicht. Vooral vervelend voor 
Puck, want zij was deze wedstrijd maar 
liefst twaalf (!) keer trefzeker. Maaike 
scoorde deze wedstrijd twee keer.

Net buiten de top drie, vinden we Daan 
Rovers, Bogdan Gheorge en Joris Dore-
leijers. Drie bekenden in dit lijstje, want 
zij scoren er ieder seizoen flink op los. 
Deze keer staat de teller halverwege op 
negen doelpunten.

Voor Brett Veldkamp en Thijs Hanegraaf 
lijkt het gat naar de eerste plek inmid-
dels bijna onoverbrugbaar geworden. 
Desalniettemin zijn ze tot nu toe aardig 
op schot. Brett wist zeven keer het net 
te vinden voor Boskant 1, Thijs behaal-
de dezelfde prestatie voor Boskant 4. 

Nog net binnen de top tien vinden we 
Anton van der Werff (Boskant 35+1) 
en Joni de Brouwer (Boskant VR1). 
Ook voor hen is het gat met Manuel 
waarschijnlijk te groot, maar wellicht 
kunnen zij nog wat doelpunten maken 
om zodoende toch nog wat plekken te 
klimmen op deze lijst.

Net buiten de top 10 staan Joris van 
Hastenberg en Rens van de Wijdeven. 
Dit seizoen lijkt Rens eindelijk zijn 
vizier voor de goal goed te hebben 
afgesteld. Met vijf gescoorde goals is hij 
zijn seizoentotaal van vorig seizoen (4) 
inmiddels al voorbij gestreefd. Wat kan 
hij het tweede deel van het seizoen nog 
bereiken?

Een eervolle vermelding is er verder ook 
nog voor Stefan de Jong, Pieter van de 
Warenburg en Britt van de Wijdeven. 
Met vier gescoorde goals, vielen zij net 
als Rens en Joris buiten de top tien, 
maar er komen nog wedstrijden genoeg 
om hier verandering in te brengen.

Alle teams van onze vereniging zijn ongeveer op de helft van 
de competitie. Tijd om de balans op te maken betreffende het 
aantal gescoorde doelpunten. Halverwege het seizoen is het 
Manuel Mars die aan de leiding gaat.

Topscorers per team

Boskant 1
Brett Veldkamp 7
Rens van de Wijdeven 5
Emiel van den Elsen 2
Frank van der Heijden 2
Rob van der Heijden 2
Roy van der Linden 2

Boskant 2
Pieter van de Warenburg 4
Joep van Breemen 1
Martijn Rijkers 1

Boskant 3
Teun van der Heijden 2
Meerdere spelers 1

Boskant 4
Daan Rovers 9
Thijs Hanegraaf 7
Stefan de Jong 4

Boskant 35+1
Manuel Mars 12
Bogdan Gheorghe 9
Anton van der Werff 6

Boskant 35+2
Joris Doreleijers 5
Rene de Grauw 3
Manuel Mars 3

Boskant VR1
Maaike van de Wijdeven 10
Puck Schepens 10
Joni de Brouwer 6

 1. Manuel Mars (35+1 en 35+2) 15
 2. Puck Schepens (VR1) 10
  Maaike van de Wijdeven (VR1) 10
 4. Daan Rovers (4) 9
  Bogdan Gheorghe (35+1) 9
  Joris Doreleijers (35+1 en 35+2) 9

 7. Brett Veldkamp (1) 7
  Thijs Hanegraaf (4) 7
 9. Anton van der Werff (35+1) 6
  Joni de Brouwer (VR1) 6
11.  Rens van de Wijdeven (1) 5
  Joris van Hastenberg (35+1) 5

Topscorers 2019-2020 (t/m 26 januari 2020)
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PLAYBACK SENIOREN
BOSKANT VR1   ORIGINALITEITSPRIJS BOSKANT 2   WINNAAR
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Eindstanden jeugd najaar 2019

Boskant JO12-1 3e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 Heeswijk JO12-1 9 27 73 9

2 Rhode JO12-3 9 24 66 18

3 WEC JO12-1 9 21 66 17

4 Avesteyn JO12-1 9 14 53 46

5 Blauw Geel'38 JO12-4 9 11 25 27

6 Schijndel JO12-1 9 11 34 44

7 Boskant JO12-1 9 10 40 64

8 Keldonk/Boerdonk JO12-1 9 9 37 50

9 Avanti'31 JO12-2 9 3 16 85

10 Irene JO12-1 9 1 13 63

Boskant MO15-1 2e klasse 2

# Team G P DPV DPT

1 Mierlo Hout MO15-1 9 27 55 9

2 Boskant MO15-1 9 22 26 15

3 SCMH MO15-1 9 21 36 13

4 Mariahout MO15-1 9 18 32 17

5 ELI MO15-1 9 11 21 14

6 Irene MO15-1 9 10 13 27

7 Sparta'25 MO15-1 9 9 11 16

8 Bruheze MO15-1 9 7 19 35

9 Rhode MO15-2 9 3 5 37

10 Erp MO15-1 9 3 2 37

Boskant MO13-1 1e klasse 1

# Team G P DPV DPT

1 Blauw Geel'38 MO13-1 11 29 121 8

2 Blauw Geel'38 MO13-2 11 29 79 7

3 VOW MO13-1 11 21 35 34

4 Nulandia MO13-1 11 15 23 29

5 Rhode MO13-1 11 12 27 53

6 WEC MO13-1 11 11 34 53

7 Boskant MO13-1 11 7 20 74

8 Avanti'31 MO13-1 11 4 16 97

Boskant JO17-1 4e klasse 202

# Team G P DPV DPT

1 Rhode JO17-3 10 28 63 18

2 Schijndel JO17-3 10 25 57 19

3 Avanti'31 JO17-2 10 20 38 15

4 Irene JO17-1 10 19 39 28

5 Ollandia JO17-1 10 16 25 19

6 Rhode JO17-4 10 15 27 34

7 WEC JO17-2 10 12 22 31

8 Boskant JO17-1 10 12 20 48

9 Blauw Geel'38 JO17-7 10 9 29 31

10 Heeswijk JO17-2G 9 3 13 47

11 Avesteijn JO17-2 10 3 10 52

Boskant JO19-1 2e klasse 1

# Team G P DPV DPT

1 Schijndel JO19-2 10 27 48 14

2 ST Estria/GVV'58 JO19-1 9 25 34 4

3 Venhorst JO19-1 10 21 21 8

4 SJO/SSA VESTA'19 JO19-1 9 16 32 18

5 NLC'03 JO19-1 11 16 21 22

6 Juliana Mill JO19-1 10 15 30 30

7 Boskant JO19-1 10 15 17 19

8 SV OSS 1920 JO19-2 11 12 24 28

9 VOW JO19-1 11 12 17 42

10 SV DWSH'18 JO19-1 10 9 21 26

11 Achilles Reek JO19-1 11 9 15 36

12 Vorstenbossche B. JO19-2 10 0 12 45

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

niet meer vrijgegeven.
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Voor dit interview kan ik m’n 
reiskosten niet declareren. Er 
hoeven niet veel kilometers 

voor gemaakt te worden en de route 
ernaartoe zou zomaar met de fiets kun-
nen worden afgelegd! Ik ga naar Vern-
hout 4, naar Vormboomkwekerij Ruud 
van den Berk, naar Ruud en Monique!

Vanaf medio 2019 stersponsor van voet-
balvereniging Boskant.

Het bedrijf van Ruud en Monique is mid-
delgroot te noemen. Circa 30 Ha. aan 
kwekerij. Maar groot als specialist in het 
kweken van vormbomen en meerstam-
mige bomen. Het hoort bij de top 3 in 
Nederland. ‘Veel groter hoeft ons bedrijf 
niet te worden,’ aldus Ruud. Er zijn 6 
medewerkers full time aan het werk.

In totaal zijn er 10-11 personen verbon-
den aan het bedrijf.

Ik (Senior), en zeker te weten, ook onze 
leden, zijn benieuwd! Dus hoogste tijd 
om er eens op bezoek te gaan.

Nou Ruud, vertel de lezers eens hoe 
het is begonnen!
‘Het zat er bij mij blijkbaar al vroeg in,’ 
opent Ruud. ‘Op jonge leeftijd had ik al 
een hobby met plantjes. Ik kweekte die 
en probeerde die dan ook al te verko-
pen. Aan de Hoogstraat maakte ik met 
een plank een stelling met daarop de 
tekst “Afrikanen te koop”. Als je in deze 
tijd zoiets aan de weg zou zetten zou 
je beschuldigd worden van discrimina-
tie, maar toen maakte er niemand een 
probleem van.

Na de MAVO ben in naar de Middel-
bare Tuinbouwschool gegaan waar ik 
“Boomteelt en Hovenier” heb gevolgd. 
Een studie van ruim 4½ jaar. Daar-
na ben ik gaan werken bij Hovenier 
Tuincentrum Dankers in Son. Daar heb 
ik 5 jaar gewerkt. Thuis deed ik er al 
wel van alles bij, dus de interesse om 
uiteindelijk voor mezelf te beginnen 
was er wel degelijk. Toch heeft het nog 
enkele jaren, tot m’n 25e, geduurd voor 
ik een eigen bedrijf ben gestart. Ik had 
intussen voor mezelf bepaald dat ik me 
wilde specialiseren op vormbomen, 
waarmee het hovenierschap eindigde. 
In 1998 heb ik me gemeld bij de Kamer 
van Koophandel waarmee het onderne-
merschap definitief werd.’

Vormboomkwekerij Ruud van den Berk

Van hobby naar bedrijf
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Ik zag op jullie site trouwens dat je 
ook een leerbedrijf bent?
‘Jazeker, deels al voor jonge studenten 
(VMBO niveau) die bijvoorbeeld een 
‘snuffelstage’ bij ons lopen. Daarnaast 
begeleiden we ook jongelui die op de 
MAS/HAS studeren. Vier van de huidige 
6 medewerkers hebben hier ook stage 
gelopen!’
Ruud: ‘Dus Boskantse jongeren als 
je nog niet weet welke richting je op 
wilt, kom hier voor een snuffelstage 
en wij overtuigen je wel wat voor mooi 
beroep boomkweker is.’

Er is blijkbaar voldoende animo. Is 
het fysiek niet een zwaar vak, boom-
kweker?
‘Vroeger was het veel zwaarder dan nu, 
toen was het voornamelijk ‘alles met 
de hand.’ Veel met de schop (“schup” in 
Boskant). Maar tegenwoordig hebben 
we voor het zware werk machines.  Nu 
kunnen bomen met een machine een-
voudig uit de grond worden gelepeld 
en geladen worden met een kraan. Er 
is best veel handwerk, maar dat betreft 
dan het opbinden van de takken om de 
goede vorm te krijgen en te behouden.’

Maar jullie leveren toch wel wat 
grotere formaten, die zijn toch wat 
lastiger te bewerken?
‘De dikste bomen die wij kweken 
hebben op 1 meter hoogte gemeten, 
een omvang van zo’n 50-60 cm. Dat 
zijn voor ons eigenlijk de uitzonderin-
gen. De meeste bomen die we leveren 
hebben een omvang van 20-30 cm. en 
die zijn met machines natuurlijk wat 

gemakkelijker te hanteren!’

Is er voldoende markt hier in de om-
geving?
‘Ongeveer 60% van onze producten 
gaat rechtstreeks naar het buitenland. 
Een belangrijke markt voor ons is 
Engeland. Daarnaast ook Duitsland en 
België. Dit is wel de top 3.
Ook leveren we aan Turkije, Rusland 
(Moskou) en Denemarken.’ ‘En ook Italië 
is door ons beleverd,’ vult Monique aan. 
‘Maar natuurlijk hoort Nederland ook in 
het rijtje. We hebben bijvoorbeeld vorig 
jaar via een handelaar geleverd bij Huis 
ten Bosch,’ glundert Ruud.
‘Wij verkopen niet rechtstreeks aan de 
particulier, maar het gros wat wij leve-
ren gaat toch via handelsondernemin-

gen die op hun beurt weer hoveniers 
voorzien van onze producten. Vandaar 
wordt dan de particulier beleverd.’

Als ook het koninklijk huis ze wil, zijn 
ze blijkbaar wel populair.
‘Dat lijkt er wel op. Ze worden veel 
geplant als afscherming, om inkijk 
te voorkomen. Maar steeds meer als 
‘bijzonder element’ in de tuin, waar de 
boom vooral mooi staat te zijn!’

Zijn het geen lastig te kweken soor-
ten?
‘De meeste vormbomen voelen zich bij 
ons uitstekend op hun gemak. Verder 
is het een beetje een kwestie van lange 
adem. Pas na 6 tot 8  jaar, het hangt na-
tuurlijk ook een beetje van de soort af, 
zijn ze goed dichtgegroeid. Hét moment 
om ze te leveren aan onze klant.’

‘Je kunt je voorstellen,’ vervolgt Ruud, 
‘dat er aan bomen van die leeftijd wel 
een prijskaartje hangt. Dit soort bomen 
vindt vooral aftrek in de wat exclusieve-
re tuinen. Particulieren kiezen daarom 
vaak voor de “vers rek” vormbomen.’ 
Omdat hij ziet dat de wenkbrauwen bij 
“Senior” de hoogte in schieten, haast hij 
zich om meer duidelijkheid te verschaf-
fen.’

‘Het begint bij dit type bomen om het 
stalen of bamboe rek dat wij in de boom 
aanbrengen. Beschouw het maar als 
een geraamte. We leiden de takken er in 
en omheen, snoeien aan de buitenkant 
en verkrijgen na langere tijd een dicht-
gegroeid eindproduct. Zoals eerder 
gezegd, vaak pas na 6 tot 8 jaar, niet 
echt vers dus!
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De “vers rek” soorten gaan meteen in 
de verkoop en beleven hun jeugd dus 
op een andere stek, bij de koper. Die in-
vesteert bij aanvang dus relatief weinig, 
maar moet er in de loop van de jaren 
wel zelf vorm aan geven.’

Zou dat zoveel goedkoper zijn?
Ik kijk Ruud aan. Een stiekem lachje 
verschijnt op z’n gezicht. 
‘Uiteindelijk niet denk ik. Het kost best 
wat kunde en ervaring om een goed 
eindproduct te kweken. En je moet er 
ook maar liefhebberij in hebben. Nee..... 
soms kun je maar beter eenmalig wat 
meer geld investeren en meteen een 
dichtgegroeide vormboom aanschaf-
fen!’

En hoe gaat dat ’s winters dan?
‘De meeste soorten zijn bladverliezend. 
Op zich heeft dat wel het voordeel dat 
ze gedurende het jaar regelmatig van 
vorm/uiterlijk veranderen. De lente 
gaat vaak gepaard met bloemen, de 
zomer staan ze vol in het blad, de herfst 
geeft vaak kleur en ’s winters is het dan 
genieten van de “kale” vorm. Door de 
bijzondere vorm heeft dat ook wel iets. 
Groenblijvende zijn eigenlijk maar saai, 
maar dat is natuurlijk iets heel persoon-
lijks.’ Ruud pakt ter bevestiging een 
boek uit de stelling. Vol met supermooie 
opnamen ‘van boven af’. Gemaakt met 
een drone. Het geeft een schitterend 
beeld als je met zoiets over de kwekerij 
vliegt. De vormen komen nog meer tot 
hun recht!

Het meeste werk zit hem dus in het 
in goede vorm brengen en houden 
gedurende de groei?
‘Nou nee, niet alleen. Een arbeidsin-
tensief onderdeel is het maken van 
de bamboe  rekken die in de bomen 
gebruikt worden. ‘Je zou ze kunnen 
kopen,’ zegt Ruud, ‘maar eigenlijk is het 
mooi werk om het zelf te doen. Er zijn 
perioden dat het weer wat minder mooi 
is, een goed moment om dan rekken te 
maken. Dat kan in onze hal, zo kan ons 
personeel ook met slecht weer en buien 
onder goede omstandigheden door-
werken. We hebben een goede groep 
jongens bij ons in dienst en we probe-
ren voor hun een zo plezierig mogelijke 
werkplek te creëren.’

Komen er nog nieuwe ‘vormen’ op de 
markt?
‘Op onze site hebben we een heel over-
zicht van de vormen die we opkweken. 
Echt nieuwe afwijkende vormen komen 

er niet of nauwelijks bij. Het gros aan 
vormbomen bereikt pas na 6 tot 8 jaar 
een kwaliteit die veel potentiele kopers 
willen. Dat betekent dat je altijd een 
lange tijd vooruit moet kijken. Eigenlijk 
is het dan maar gelukkig dat er niet heel 
vaak nieuwe vormen verschijnen.’

Nog andere kweekvormen?
‘Naast de vormbomen zijn we actief 
met het kweken van meerstammige bo-
men. Tien jaar geleden is dat zo’n beetje 
gestart. Het zijn bomen die opvallen, 
met name als ze ’s avonds aangelicht 
worden; het zijn de echte blikvangers in 
de tuin. De aanloop was wat lastig, het 
heeft even geduurd voordat we over een 
goed assortiment beschikten. Maar op 
dit moment is de productie ervan een 
wezenlijk onderdeel van ons bedrijf.’

Hij vervolgt:  ‘Een nieuwe ontwikkeling 
is de “potcultuur”. Bomen-struiken in 
een grote pot,  staand op een verharde 
“bodem” (meestal een gravel bed of 
iets dergelijks). Hierdoor kunnen we 
jaarrond bomen blijven leveren.’ 

Een nieuwe uitdaging?
‘Ja, er komen wel andere aspecten om 
de hoek kijken. Bij de potcultuur zijn 
efficiency en milieu nieuwe aandachts-
punten, noem het maar uitdagingen, 
voor de bedrijfsvoering in de toekomst. 
Een voorbeeld daarvan is het opvangen 
van “gietwater” en het hergebruik er 
van.’

Ruud, ik heb nu wat meer tijd om 
rond te fietsen en wat me daarbij 
opvalt, is dat er in deze regio zoveel 
bomenteelt plaats vindt. En het zijn 
vooral “Berken” (een woordspeling 
is wel op z’n plaats met het bedrijf 
van de gebroeders van den Berk in de 
buurt). ‘Geen concurrent, haast Ruud 
zich te zeggen, maar het versterkt 
elkaar in de markt.’
Ruud knikt, ‘zeker. Globaal heeft die 
teelt zich geconcentreerd in de driehoek 
Eindhoven-Tilburg-’s-Hertogenbosch. 
De grond is hier uitermate geschikt. 
De goede leemachtige zandgronden 
dragen hier sterk aan bij!’

In deze tijd van digitalisering zijn er 
natuurlijk een heleboel mogelijkhe-
den om jullie bedrijf aan potentiele 
kopers aan te prijzen. Ben je ook ac-
tief op dat gebied of moet je het toch 
meer hebben van een goed product 
en de rechtstreekse contacten met 
Handelsondernemingen?
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‘We hebben een eigen site waarop 
bezoekers een goed beeld krijgen van 
ons bedrijf en de activiteiten die we 
uitvoeren. Daarnaast staan we 2 keer 
per jaar met een stand op een beurs. 
Enerzijds om ons bedrijf uit te dragen 
en te presenteren, maar vooral ook om 
onze vaste klanten nog eens de hand 
te kunnen drukken. Er gaat niets boven 
dat persoonlijke contact, het liefst ook 
thuis, op het bedrijf.  Zelf bezoeken 
we ook regelmatig beurzen. We willen 
natuurlijk op de hoogte blijven van wat 
er op de markt allemaal gebeurt. Vaak 
lopen we ook daar klanten van ons 
tegen het lijf, opnieuw een moment om 
het contact weer eens aan te draaien.’

En de toekomst? Je hebt een paar 
kinderen, zit er voor hun ook een 
toekomst in als boomkweker of ho-
venier?
Er verschijnt een glimlach op de 
gezichten van Monique en Ruud. ‘Ach, 
dat weet je maar nooit,’ vervolgt Ruud. 
‘Maar onze Luuk lijkt er wel zin in te 
hebben. Hij helpt al regelmatig in het 
bedrijf en wil ook een opleiding gaan 
doen in die richting. Maar voorlopig,’ 
en z’n blik gaat naar Monique, ‘zijn wij 
natuurlijk nog aan de beurt!’

Feit is dat er in de omtrek veel 
bedrijven zitten die iets in de plan-
ten- boomteelt doen. Natuurlijk heeft 
ieder bedrijf een eigen ‘pakket’ en 
een eigen specialisme. Op het mo-
ment dat er een keuze is in meerdere 
leveranciers, zijn er argumenten te 
noemen die voor een klant doorslag-

gevend kunnen zijn. Waarom zou 
een klant op dat moment voor jullie 
bedrijf kiezen?

Heel lang duurt het niet voordat ze bei-
den losbarsten; ze hoeven er niet echt 
over na te denken:

• Kwaliteit staat bij ons voorop;
• We hebben een mooie selectie aan 

bomen en planten aan te bieden;
• De producten worden onder de best 

mogelijke omstandigheden geteeld; 
(goede grond, drainagesysteem, 
milieu vriendelijk);

• We gebruiken alleen maar bestrij-
dingsmiddelen als het echt nodig is 
(en dan heel selectief);

• We kunnen uniforme partijen leveren, 
zowel groot als klein;

• Producten worden snel en adequaat 
geleverd;

• Persoonlijke aandacht met persoonlij-
ke contact staat voorop;

Ongetwijfeld een heel groot aantal 
argumenten die de klant wel overstag 
moeten doen gaan!

Een gepaste afsluiting van een avondje 
praten over een “hobby” die zich heeft 
ontwikkeld tot een middelgroot bedrijf 
dat in haar specialiteit in de top 3 van 
Nederland meedraait. Iets om trots op 
te zijn!

‘Ruud en Monique, ik heb met veel 
plezier een avondje met jullie aan tafel 
gezeten om van jullie te horen ‘hoe het 
allemaal zover heeft kunnen komen’. 
“Ruud en Monique in vorm” had er ook 
zomaar boven het interview kunnen 
staan. Het fotoboek waarin een groot 
aantal van jullie producten wordt weer-
gegeven past helaas niet bij het tijdstip 
(februari) van dit moment. Ik denk 
zeker dat ik nog eens terug moet komen 
wanneer diverse bomen in de bloesem 
staan!

Hopelijk kan ik met deze bijdrage de in-
teresse van onze leden (lezers) opwek-
ken. Natuurlijk kunnen ze simpel naar 
jullie site: www.ruudvandenberk.nl.
Maar nog leuker lijkt me de tweede 
optie die je me noemde: ‘We staan open 
voor rondleidingen voor o.a. Boskant-
se verenigingen, buurtverenigingen, 
bedrijven, etc.’ 

Senior



21     De Bal Is Rond Winter 2019-2020

Onze mini’s van vorig seizoen 
waren ook allemaal aanwezig om 
de nieuwe jongens en meisjes 

welkom te heten. De ‘ervaren’ mini’s zijn 
inmiddels doorgeschoven naar een JO-7 
team, maar wilden de trainers graag 
helpen om te laten zien hoe een training 
bij de jongsten er aan toe gaat.

Vanwege een prachtige opkomst 
stonden we met maar liefst achttien 
kinderen op het veld om te gaan 
beginnen. Namens het bestuur heette 
Rudy iedereen van harte welkom en 
vertelde hij wat we deze ochtend gingen 
doen.

Toen konden we echt gaan beginnen. We 
starten een training altijd met een war-
ming-up spelletje. Vandaag deden we 
dit door middel van het ‘kat-en-muis’ 

spel, waarbij de muisjes een staartje 
krijgen van een hesje en de katten 

deze moeten proberen te pakken 
te krijgen. Ben je de staart kwijt 

wordt je ook een kat en ga 
je helpen totdat alle muis-
jes gevangen zijn. Na een 
aantal spelrondes zijn de 
spieren warm en sommige 
koppies al een beetje rood.

De groep is daarna in twee-
en gesplitst. Rudy ging met 

de JO-7 aan de slag en Anton 
ging verder met de gasten. 

Zij kregen een training om het 
balgevoel te ontwikkelen door te 

dribbelen in een kleine ruimte en 
op het juiste moment de bal onder 

controle te brengen.

Vervolgens deden we een oefening waar-
bij er op doel geschoten moest worden. 
Het was natuurlijk erg leuk om zo veel 
mogelijk doelpunten te scoren. De rake 
schoten waren niet meer te tellen want 
de spelers en speelsters wisten erg vaak 
het net te vinden. We sloten de training 
af met een partijspel, waarbij het plezier 
voorop staat.

Nadat we met zijn allen de materialen 
hadden opgeruimd was het tijd voor 
een lekker koel glaasje ranja en een 
snoepzak. Ook kregen alle deelnemers 
nog een bal mee om thuis ook te kunnen 
oefenen.

Al met al een zeer geslaagde Open Dag 
met enorm veel enthousiaste kinderen. 
We hopen dat iedereen de smaak te 
pakken heeft gekregen en op korte of 
iets langere termijn komt sporten bij v.v. 
Boskant.

Op een met zon overgoten zaterdagochtend, heeft de 
jaarlijkse Open Minidag van v.v. Boskant plaats gevonden. 
Vanwege de berg zand die op de parkeerplaats lag, was 
het nog even lastig voor de trainers om alle kinderen op 
het veld te krijgen, maar gelukkig bleek dat een potje 
voetballen uiteindelijk toch nog leuker is.

OPEN MINIDAG
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BOSKANT 35+ 1 BOSKANT 35+ 2

BOSKANT VR1 BOSKANT JO19-1

BOSKANT 2BOSKANT 1

BOSKANT 3 BOSKANT 4
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BOSKANT JO17-1 BOSKANT JO15-1

BOSKANT  MO15-1 BOSKANT MO13-1

BOSKANT JO12-1G BOSKANT JO10-1

BOSKANT JO9-1G BOSKANT JO9-2G
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BOSKANT MINI'SBOSKANT JO7-1G

Gehoord & gezien
Angst is een slechte raadgever (uit de historie van Boskant)

Lang geleden, toen de Ritakerk nog geen woon-
bestemming had en de Ritaparochie haar 25 
jarig bestaan vierde, stond er een mooie feest-

tent naast de kerk opgesteld. Om de spullen in de tent 
te bewaken waren kosten nog moeite bespaard. Een 
professionele (of was het nou “provisorische”) beveili-
ger was ingehuurd in de persoon van Frans Leijendek-
kers, alias Sjang de Mollenvanger, en zijn vervaarlijke 
hond Hector. Toen laat op de avond de nog jonge Willy 
van der Heijden en zijn vriendengroep waaronder Jos 
van Kronenburg, na het stappen nog zin hadden in een 
afzakkertje, hadden ze bedacht dat er vast nog wel wat 
drank te bemachtigen kon zijn in de tent. Toen Sjang 
vanuit zijn slaapplek stemmen en geritsel hoorde, 
bleek hij niet zo moedig als men dacht. Hij rende weg, 
maar probeerde onder het rennen nog wel zijn Hector 
te activeren om de “inbrekers” aan te vallen. Van 200 
meter afstand riep hij: “Hector, Hector, pak ze dan, pak 
ze maar.” Maar ook Hector bleek uit zijn rol te vallen. Al 
kwispelend kwam hij naar de “inbrekers” toe en samen 
met hen heeft hij nog een gezellige avond gehad.

Dit verhaal doet denken aan een 
meer recent gebeurd verhaal. Het 
verhaal is zo geschreven dat nie-
mand kan raden wie de personen 
zijn die het betreft, maar om toch 
een heel klein tipje van de sluier 
op te lichten: je kunt het in en 
rondom de familie van dezelfde 
Willy als hierboven beschreven 
zoeken.

Kort geleden, de Ritakerk had inmiddels 
een woonbestemming, stond er een mooie 
feesttent in Boskant opgesteld. Om de spul-

len in de tent te bewaken waren kosten nog moeite 
bespaard. Professionele (of waren het nou “proviso-
rische”) beveiligers waren ingehuurd waarvan we de 
namen hier dus niet noemen. Eén van de beveiligers 
was in geen velden of wegen te bekennen, waarna de 
andere beveiliger besloot om van de nood een deugd 
te maken en hij vroeg zijn vriendin  om te blijven 
slapen. De verwarming kon dus uit want ze hadden het 
samen lekker warmpjes voor elkaar. Wellicht was het 
de verwarming die tikte of regen die zachtjes op het 
tentdoek tikte, maar het beveiligende stelletje meen-
de dat ze mensen hoorden die met een betonschaar 
het hek (waar je makkelijk langsaf kon lopen) aan 
het doorknippen waren. Bibberend (niet van de kou) 
namen ze de beslissing die normaal gesproken in het 
geval van echte betonscharen de enige juiste was: de 
politie bellen. Binnen no-time waren er dan ook maar 
liefst 2 politieauto’s ter plekke. Maar al snel bleek het 

loos alarm. Toen de politie het tweetal 
weer lekker in hun bedjes toegestopt 
had bleken ze nog steeds de slaap niet te 
kunnen vatten omdat ze maar vreemde 
angstaanjagende geluiden bleven horen. 
En wat doe je dan in zo’n geval??? Juist 
ja..... dan bel je gewoon je moeder op. En 
moeders reageren zoals moeders (bijna) 
altijd doen. Ze luisteren naar je angsten, 
spreken je bemoedigende woorden toe 
en komen even naast je liggen. En zo 
geschiedde het. Het drietal heeft heerlijk 
geslapen en ons een prachtig verhaal 
achter gelaten.....
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Jep van den Berk

IN MEMORIAM

Door Wil van der Linden namens v.v. Boskant.

We nemen afscheid van een persoon die ruim 
60 jaar lid was van voetbalvereniging Boskant. 
Een afscheid wat voor iedereen nog lange tijd 
op zich had mogen wachten. Ook voor Jep zelf!

Graag neem ik u even mee terug in de tijd.

Jep meldde zich bij de club op 12-jarige leeftijd. 
En dat is al een tijdje geleden. Heel veel weten 
we niet uit die tijd. Wat in ieder geval nog wel 
bewaard is gebleven, is een kampioensfoto uit 
’62 waarop het A-junioren ‘kampioenselftal’ is 
afgebeeld. Met Jep als een van de spelers. Kort 
daarna had hij dus de leeftijd bereikt dat hij 
overging naar de senioren, naar de selectie in 
zijn geval.

Jep was ondanks zijn capaciteiten, geen vaste 
1e elftalspeler. Wel gedurende enkele jaren, zo 
rond ’65. Op een kampioensfoto uit dat jaar 
staat hij in ieder geval ook afgebeeld. In 1970 
verhuisde hij voor zijn werk naar Geldrop, 
waardoor hij tijdelijk, tot 1976, niet actief was bij 
v.v. Boskant. Na zijn terugkeer speelde hij nog 
een aantal jaren in Boskant 2 en pikte hij zeer 
waarschijnlijk ook nog wel eens een wedstrijdje 
mee bij de lagere elftallen.

Op latere leeftijd heeft hij ook nog bij de vete-
ranen gevoetbald. Om toch nog (een beetje) 
actief bezig te zijn. Maar..... veel meer voor de 
gezelligheid, voor de 3e helft!
Een lekker pilske na de wedstrijd, of eventueel 
nog één! Genietend van de gezellige sfeer en 
de sterke verhalen die er natuurlijk bij hoorden. 
Die soms ook wel eens op de persoon gericht 
waren! Ik heb nog ergens gelezen dat zijn mede-
spelers na de wedstrijd vonden dat hij gegroeid 
was. En dat het toen ff stil was voordat het 
antwoord kwam: vooral in de breedte dan! 

Een belangrijk onderdeel vormden de ‘verre’ 
voetbaluitstapjes naar Rotterdam bijvoorbeeld 
(via Wim Everts) en Wamel (via Cees van Ros-
sum) met natuurlijk ook weer de 3e helft die uit-
gebreid besproken werd. Niet alleen ter plekke, 
maar nog weken daarna in de eigen kantine.

Meestal speelde hij (binnen de lijnen) op een 
positie rechts midden of rechtsbuiten. Hij was 
snel en had volgens ingewijden een prima voor-
zet. Koppen was niet zijn grootste hobby. Fysiek 
was hij wat minder; het was algemeen bekend 
binnen v.v. Boskant dat hij een gruwelijke hekel 
had aan harde verdedigers. Z’n snelheid kwam 
hem goed van pas; hij kon zo met een flinke 
boog buitenom. Als het nodig was, zelfs buiten 
de lijnen of achter de hoekvlag om!

Een andere specialiteit was: kappen. Het liefst 
met zunne rechtse, want Jep kon ginne kneup 
links! Na het voetballen was tennis een grote 
hobby van hem. Daar kwam het kappen ook 
heel goed van pas, dat had hij vlug in de gaten. 
Jep, en dan maar stiekem lachen als d’n bal kei 
stil viel. Ik hoef jou niet te vertellen dat ge daar 
geen vrienden mee gemaakt het!

Natuurlijk ging Jep ook als trainer-leider bij 
de jeugd aan de gang. Maar dat gebeurde pas 
tegen de tijd dat Bart de leeftijd had om zich als 
F-pupil bij Boskant aan te melden. En al snel 
daarna was Stefan ook van de partij.

De jeugd was Jep z’n grote hobby. En het maak-
te eigenlijk niet uit op welk moment; bij het 
trainen, het voetballen, bij de vele jeugdkampen 
waar Jep als leider meeging, bij de spelletjes, de 
uitstapjes wat later op de avond enz, enz.

Hij had altijd de grootste lol tussen de jeugd 
en kon er ook heel goed mee om gaan. Dat was 
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wederzijds, er was ook altijd jeugd in de buurt, 
soms leek het wel of hij honing aan z’n kont 
had. Bij de playback wedstrijden was hij op de 
zondagmiddag ook altijd aanwezig. Ik zie het 
nog voor me, na afloop. Een vol podium met 
dansende en springende jeugdleden en hij op 
z'n gemak, volop genietend er tussen in!

Ruim een maand geleden zag ik dat nog weer 
eens een keer bevestigd. We zijn toen met z’n 
allen nog wat foto’s gaan maken in de buurt van 
kasteel Henkenshage. 
Skon foto’s met hem en zijn kleinkinderen, 
alleen maar lachende gezichten!

Toen de afdeling jeugd een eigen bestuur kreeg 
(rond 1978) was Jep natuurlijk ook een van de 
bestuursleden. En toen hij in 1984 de overstap 
maakte naar het hoofdbestuur waar hij tot eind 
’99 actief was, bleef hij daar contactpersoon 
voor de jeugd. 

De jaarlijkse jeugdkampen waren, zowel voor de 
deelnemers als voor de organisatie, een grote 
happening. Een goed georganiseerde ‘ongeor-
ganiseerde bende’, als ik er nou nog eens over 
nadenk. Harstikke gezellig, Jep leefde helemaal 
op. Ook wat betreft ‘kattenkwaad’. Hij werd nog 
jonger als dattie was. 
Mia was er trouwens meestal ook bij, als lid van 
de kookstaf. We lieten het ons goed smaken, de 
3-sterrengerechten die we daar kregen aangebo-
den, erwtensoep, appelmoes en pannenkoeken!

Een andere activiteit binnen de vereniging was 
de vlooienmarkt. Zo rond 1990 is de jeugdafde-
ling daarmee gestart om geld binnen te halen 
voor de jeugdafdeling. Jep zat er midden in 
(de jeugd), zodat hij ook deze keer weer van 
de partij was, samen met Theo de Koning en 

Theo Raaijmakers. De spullen moesten worden 
opgeslagen. Dat was mannenwerk bij jullie in 
de schuur. Het sorteerwerk was voor de dames. 
Een mooie tijd; het heeft de jeugd heel wat 
financiële ruimte gegeven!

Op latere leeftijd, en ik bedoel dan ook flink wat 
later, meldde Jep zich aan bij de klusgroep. Op 
basis van de definitie: voetballer-in ruste, lid van 
Boskant en vooral handig in het uitvoeren van 
de meest diverse klusjes en bereid te trakteren 
als hij weer eens een keer verjaarde, was die 
aanmelding natuurlijk een fluitje van een cent 
en werd dan ook meteen omgezet in een ‘vast 
contract’. 
Er wordt goed werk verricht binnen die club, 
maar dat de 3e helft, met allerlei sterke verhalen 
ook op de maandagmiddag een flink deel van 
de tijd in nam (en nog steeds neemt), zal jullie 
niet vreemd in de oren klinken. Er is nog werk 
genoeg voor de club, wij zouden de maandag-
middagen best gevuld krijgen. 

Helaas is het voor Jep in korte tijd allemaal heel 
anders gelopen.
Voor hem geen klusgroep meer, geen traktatie 
meer in februari, geen inbreng meer aan de 
3e helft-verhalen op de maandagen en geen 
verhalen meer aan de ronde tafel op de donder-
dagavonden.  

Het zal wennen worden, met alweer een lege 
plek aan die tafel.
We zullen het moeten doen met de herinnerin-
gen, vele herinneringen, mooie herinneringen, 
herinneringen aan Jep!

Bedankt voor de mooie tijd bij ons clubke!
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Tussenstanden senioren 2019-2020

Boskant 35+1 1e klasse 1

# Team G P DPV DPT

1 Boskant 35+1 7 17 31 6

2 Heeswijk 35+1 8 17 29 9

3 HVCH 35+1 8 16 15 16

4 Ulysses 35+1 8 15 17 11

5 SJO/SSA VESTA'19 35+1 7 10 18 16

6 Avesteyn 35+1 8 10 22 27

7 Achilles Reek 35+1 8 9 20 20

8 Irene 35+1 8 3 15 37

9 DAW Schaijk 35+1 8 3 6 31

Boskant 3 reserve 5e klasse 17

# Team G P DPV DPT

1 Heeswijk 5 10 24 34 11

2 Schijndel 6 10 22 39 18

3 VOW 3 10 21 30 20

4 Blauw Geel'38 9 10 19 38 25

5 Irene 2 10 15 36 24

6 Avanti'31 4 10 15 19 39

7 Mariahout 4 10 13 20 18

8 DVG 3 10 13 20 23

9 Avesteyn 4 10 10 23 30

10 UDI'19/CSU 9 10 5 13 39

11 Boskant 3 10 4 15 40

Boskant 4 reserve 6e klasse 43

# Team G P DPV DPT

1 Blauw Geel'38 14 11 33 70 9

2 WEC 4 11 30 48 11

3 Heeswijk 7 11 27 42 11

4 Schijndel 8 11 22 32 23

5 Avanti'31 6 11 19 44 19

6 Boskant 4 11 16 29 26

7 ELI 5 11 13 24 37

8 Ollandia 3 11 12 27 59

9 VOW 4 11 10 15 30

10 Rhode 9 11 6 8 58

11 Nijnsel 4 11 4 21 39

12 DVG 5 11 3 12 50

Boskant 2 reserve 2e klasse D

# Team G P DPV DPT

1 Berghem Sport 2 11 27 35 10

2 Avanti'31 2 11 19 20 11

3 DAW Schaijk 2 11 19 25 17

4 Volkel 2 11 19 16 15

5 Schijndel 2 11 17 18 11

6 HVCH 4 11 17 20 18

7 Prinses Irene 2 11 16 17 14

8 Heeswijk 2 11 13 18 16

9 Festilent 2 11 11 19 21

10 SV TOP 2 11 11 14 20

11 Vianen Vooruit 2 11 10 19 31

12 Boskant 2 11 4 6 43

Boskant 1 4e klasse F

# Team G W GL V P DPV DPT

1 Nulandia 1 13 11 2 0 35 36 7

2 Avesteyn 1 13 11 1 1 34 34 5

3 Boxtel 1 13 8 2 3 26 24 12

4 VOW 1 13 7 4 2 25 21 10

5 Wilhelmina 1 13 6 3 4 21 34 27

6 SC Elshout 1 13 6 3 4 21 23 19

7 Boskant 1 13 5 5 3 20 25 12

8 WEC 1 13 6 1 6 19 23 20

9 Essche Boys 1 13 4 2 7 14 16 32

10 RKKSV 1 13 4 1 8 13 13 27

11 Vorstenbossche Boys 1 13 3 1 9 10 20 24

12 OSC'45 1 13 2 4 7 10 14 30

13 VCB 1 13 1 2 10 5 11 38

14 HHC'09 1 13 1 1 11 4 13 44
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Boskant VR1 6e klasse 1

# Team G P DPV DPT

1 Real Lunet VR1 10 27 44 12

2 Tivoli VR1 10 22 40 12

3 Emplina VR2 10 21 72 18

4 VOAB VR1 9 18 32 25

5 Essche Boys VR1 10 18 37 31

6 Boskant VR1 9 16 37 26

7 Ollandia VR1 10 14 42 33

8 The White Boys VR1 9 12 41 35

9 FC Cranendonck VR2 9 6 16 45

10 Blauw Geel'38 VR2 10 3 14 60

11 RKKSV VR2 10 0 6 84

Boskant 35+2 1e klasse 2

# Team G P DPV DPT

1 WEC 35+1 8 22 26 6

2 Schijndel 35+1 9 18 25 15

3 SV Milsbeek 35+1 9 16 25 23

4 Vorstenbossche Boys 35+1 7 15 27 14

5 DSV 35+1 8 14 18 14

6 Boskant 35+2 8 13 17 20

7 Rhode 35+1 9 12 21 18

8 WHV 35+1 9 7 14 27

9 Hapse Boys 35+1 9 2 13 26

10 Ollandia 35+1 8 1 5 28

Het is een goede gewoonte in Boskant, dat van spelers die op het einde 
van het seizoen zijn gestopt bij Boskant 1, bij de eerste thuiswedstrijd in 
het nieuwe seizoen officieel afscheid wordt genomen.

Voor Geert van Gils en Mike van der Heijden is dat moment aangebroken. Zij zijn, 
voor aanvang van de wedstrijd Boskant 1 – RKKSV 1 in het spreekwoordelijke 
zonnetje gezet. Samen met Lindy Bright die op het einde van vorig seizoen 
gestopt is met haar werk als verzorgster. Hopelijk kunnen ze terugkijken op een 
mooie tijd bij onze vereniging!

Drietal neemt afscheid
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Naam: 
Thijs van Asveldt

Leeftijd: 
24 jaar

Woonplaats: 
Uden

Functie: 
Multifunctioneel 
(vlagger Boskant 
1, lid kantine en 
activiteitencom-
missie, lid playback 
commissie, inval 
scheidsrechter 
jeugd en assistent 
leider Boskant 4)

Profiel

Hé, wie bende gij?
Mijn naam is Thijs van Asveldt.

Kun je ook meer over jezelf / jouw achter-
grond vertellen?
Ik ga ervan uit dat de meeste mensen mij wel 
kennen binnen de vereniging (ik ben een zoon 
van Wilma Biggel en Toos is mijn tante). Vanaf 
mijn vierde ben ik hier al actief als speler. 
Ook al ben ik in mijn leven al een aantal maal 
verhuisd (Boxtel, Tilburg en Uden), toch ben ik 
altijd in Boskant blijven voetballen!

Op dit moment studeer ik aan de Fontys voor 
Algemene Lichamelijke Opvoeding (ALO). 
Hopelijk studeer ik komend jaar af en hoop ik 

ergens aan de slag te kunnen als gymleraar. 
Maar voor nu werk ik in deeltijd als postverzor-
ger bij PostNL. 

Leuk dè ik bij jou op de koffie mag komen, 
maar eh... wè doe de gij nou vûr d’n Boskant?
Eigenlijk best wel wat. Zo open ik met mijn 
vriendin Nikki van den Berk (speelster van het 
vrouwenteam) iedere (!) zondagochtend om 
8.30 uur de kantine, om daarna het stokje aan 
de ochtend (kantine) dienst over te dragen, om 
zelf te kunnen gaan voetballen.
Naast voorgaande voorbeeld ben ik betrokken 
bij allerlei activiteiten die je kan rangschikken 
in 1. voetbalgerelateerde taken: vlagger Bos-
kant 1 (voor het 2e seizoen), assistent van onze 

Wè doe de
gij nou..?

...vûr d'n Boskant!
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leider Bart (Rovers, red.), fluiten bij de jeugd 
en 2. sfeerverhogende activiteiten: lid van de 
activiteitencommissie, playbackcommissie (4e 
seizoen) en kantinecommissie (2e seizoen). Dus 
eigenlijk van alles wel wat!

Wat houdt dat in?
Voor de kantine is het naast vergaderen ook 
zaak om goed te kijken hoe we de organisatie 
ervan steeds kunnen verbeteren. Zo pas ik 
waar nodig instructies aan. Of evalueer ik met 
betrokkenen hoe een kantinedienst is verlo-
pen. Niet alleen de uitvoering maar ook de 
organisatie eromheen. Naast mijn overige acti-
viteiten vind ik iedere keer wel wat tijd om net 
iets meer te doen. Zo ga ik de planning voor 
de kantinedienst na de winterstop overnemen 
van onze nieuwe voorzitter Huub van der Zan-
den. In totaal ben ik wel zo’n vijf à tien uur per 
week gemiddeld  kwijt met alle activiteiten.

Waarom doe de gij dit werk?
Ik ben vlagger geworden bij Boskant 1 omdat 
de fanatieke sfeer mij erg aansprak en ik er 
graag bij betrokken wilde zijn. Daarnaast vind 
ik sfeerverhogende activiteiten sowieso be-
langrijk. Daar haal ik mijn plezier uit!

Kun de gij iets meer vertellen, hoe ziet jouw 
dagtaak of periodieke taak eruit voor dit 
alles?
Bij het vlaggen help ik af en toe mee met de 
warming up. Of ik word bijgepraat door mijn 
neef Thom (Saris, leider Boskant 1, red.) hoe 

om te gaan met tegenstanders en/of 
publiek. Voor mij is het zaak dat 

ik minder reageer op com-
mentaar of commotie. 

Het vlaggen is prima 
te doen, maar zoals 

gezegd gaat het mij 
vooral om de sfeer.

Voor de 
kantinedienst op 
zondagochtend 
zijn het repete-
rende taken. Zoals 

gezegd om 8.30 uur 
openen en staat het 

eerste half uur in het 
teken van het opstar-

ten van de kantine. Alarm 
eraf, verlichting en verwar-

ming aan, geld tellen, etc. Maar 
uiteraard ook bezig zijn met de kof-

fie en het ontbijt (broodjes, worstenbroodjes, 
tosti’s, etc.) Nikki verzorgt gelukkig het eten. 
Met een lach: daar is zij veel beter in. Ik zorg 
wel voor de koffie.

De andere activiteiten worden ingevuld door 
een flink aantal vergaderingen per jaar. Zo is 
de organisatie rondom het playbackweekend 
al eens aan bod gekomen (zie DBIR 2018-1). 
Daarnaast organiseer ik vanuit de activiteiten-

commissie het 7×7 toernooi op Hemelvaart-
dag. Tussen februari en mei ben ik hier meestal 
bezig om dit te organiseren en uiteindelijk te 
laten plaatsvinden. Vooral het vastleggen van 
scheidsrechters is een aardige klus om rond te 
krijgen (dus mochten mensen zich nog geroe-
pen voelen…, red.)

Wat is dan het uiteindelijke resultaat van 
jouw werkzaamheden?
Het komt er vooral op neer dat anderen het-
zelfde gevoel kunnen krijgen over dingen die ik 
zelf ook belangrijk vind: goede sfeer, gezellig-
heid en een thuisgevoel.

Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste 
mensen, maar wel van wezenlijk belang?
De zorgvuldigheid die hoort bij het goed 
organiseren van activiteiten en de tijd die dit 
uiteindelijk kost. Voor mijn gevoel wordt er af 
en toe te snel commentaar geleverd en daar 
heb ik soms wel moeite mee.

Wat maakt deze taken zo leuk en waarom?
Dat sluit aan bij wat ik al aangaf bij het resul-
taat: het groepsgevoel. Dat is ook de voor-
naamste reden dat ik hier altijd ben gebleven.

En wat maakt het minder leuk?
Het ligt wat voor de hand, maar om er iedere 
zondagmorgen vroeg uit te gaan is af en toe 
doorbijten. Vooral als we de avond ervoor op 
stap zijn geweest. En daarnaast soms ook het 
(vlugge) commentaar van onze eigen suppor-
ters tijdens het vlaggen.

Wat doe de gij beroepsmatig/studie en hoe 
staat dit in verband met jouw vrijwilligers-
werk?
Nu ben ik dus nog bezig om sportleraar te wor-
den. Liefst niet op een reguliere school, maar 
bijvoorbeeld waar ik stage heb gelopen: de 
Emiliusschool (samenwerking met zorglocatie 
Zonhove in Son en Breugel, red.). De voldoe-
ning die ik ervaar om les te geven aan kinderen 
die ‘ongemakken’ hebben (beperkingen of 
gedragsproblematiek) is zoveel waard.

Hède gij voor het vrijwilligerswerk nog tips 
vûr d’n Boskant of individuele leden?
Dat vele handen licht werk maken. En iedereen 
kan vast wel iets doen.

Tot slot is ’t leste woord nog vûr jou.
Ik zie jullie allemaal wel in de kantine; kom 
gezellig een pilsje pakken!

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

Pirreke

Om er iedere 
zondagmor-
gen vroeg 
uit te gaan 
is af en toe 
doorbijten.
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dat anders de bestandsomvang te groot is voor plaatsing op de website.
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BOSKANT JO9-1   WINNAAR TOT 12 JAAR
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PLAYBACK JEUGD

BOSKANT MO13-1   WINNAAR VANAF 12 JAAR BOSKANT JO10-1   ORIGINALITEITSPRIJS
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De hoofdtrainer van 
Boskant 1, Sander 
Janssen, heeft sa-

men met Rick van der Zanden 
en Nikki van den Berk gezorgd 
voor een uitdagende Profdag. 
De opkomst was, net als de 

afgelopen jaren, weer goed. Spe-
ciaal voor de meidenteams, waren 

er dit jaar twee vrouwelijke begelei-
ders, ondersteund door spelers van de 
selectie. Uiteraard kregen de keepers 

weer een eigen keeperstraining, 
verzorgd door ‘lange’ Jan van 

Hastenberg.

Het programma in de och-
tend begon met de oude 
vertrouwde warming-up. 
Deze werd uitgevoerd onder 
leiding van de oudste jeugd-
spelers, het JO19 team. Na 
de warming-up kregen de 

keepers training van ‘lange’ 
Jan, met als assistent Joep 

van Breemen. De voetballers 
werden verdeeld voor een hus-

seltoernooi. Verschillende teams 
met verschillende leeftijden en zowel 

meisjes als jongens door elkaar.

Na de gehele ochtend sportief en actief 
bezig te zijn geweest was het om 12.00 uur  
tijd voor een lekker en verdiend frietje met 
ranja. Ook was er nog tijd om zelf even 
een balletje te trappen totdat het middag-
programma voor de deur stond.

Het middagprogramma bestond uit 
twee onderdelen. Allereerst een circuit-
spel met latje trap, cirkelschieten en 
een dribbeloefening met afwerking. Het 
andere onderdeel was voetvolley.
Al met al een zeer geslaagde dag en ge-
zien het enthousiasme van alle spelers en 
begeleiding kan ook voor volgend jaar de 
Profdag alweer ingepland worden!

Organisatie 
Profdag
 

De jaarlijkse Profdag is ook in 2019 weer geslaagd te noemen. 
Ook dit jaar waren de weergoden ons goed gezind en de 

aanwezigheid van de vele spelers en begeleiders maakte de 
dag ook dit jaar weer tot een succes.

PROFDAG
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Nieuws van de TC
DOOR RUDY NEGGERS

Seizoen 2019-2020

Halverwege het seizoen is vaak wel zo’n beetje dui-
delijk welke rol onze teams in hun competities kun-
nen gaan spelen dit seizoen. Bij de senioren loopt 
dit op sportief vlak nogal uiteen. Het eerste elftal 
bivakkeert in de middenmoot, maar had op basis 
van het vertoonde spel zeker meer punten kunnen 
hebben. Hopelijk lukt het in de tweede seizoens-
helft om dit ook af te dwingen en de verhoudingen 
op het veld in de score uit te drukken.

Boskant 2 speelt na het kampioenschap van vorig 
seizoen in een erg sterke klasse en heeft het dan 
ook zwaar. De laatste 3 wedstrijden (bij het schrij-
ven van dit stuk) leverden echter twee zeges op, 
waardoor de hoop op een mooi seizoenslot levend 
blijft. Sowieso richting de toekomst een erg goede 
zaak dat veel uit de jeugd overgekomen spelers 
wekelijks kunnen spelen bij Boskant 1 en 2. Een 
smetje is dat we te maken hebben met een aantal 
serieuze blessures. Vooral het wederom zwaar 
geblesseerd raken van Tom van der Heijden heeft 
iedereen een erg vervelend gevoel gegeven en is 
het laatste wat je hem zou gunnen, nadat hij zich 
zo knap had terug geknokt. Maar ook bijvoorbeeld 
Ruud, Luuk, Thijs, Max en Yannick kamp(t)en met 
serieus blessureleed en zijn/waren voor langere tijd 
niet inzetbaar. Veel sterkte aan al deze jongens bij 
het herstel!

Boskant 3 heeft het eveneens erg zwaar en had 
voor de winterstop ook regelmatig te kampen met 
een tekort aan beschikbare spelers. Inmiddels 
zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt en hopen 
we dat het team met een betere bezetting ook de 
nodige punten bij elkaar gaat spelen. Boskant 4 en 
Boskant 35+ 2 draaien keurig mee in de midden-
moot en Boskant 35+ 1 ligt op koers om de vorig 
seizoen veroverde titel te prolongeren, al kost het 
aanzienlijk meer kruim dan vorig seizoen. Ook het 
vrouwenteam draait prima mee en kan - met een 
goede tweede seizoenshelft - zich nog gaan men-
gen in de strijd om de podiumplaatsen.

Ook onze jeugdteams deden het voor de winter-
stop zeer behoorlijk. De JO19 draaide prima mee in 
de 2e klasse en veel spelers hebben al kunnen laten 
zien ook bij de lagere elftallen en selectieteams 
goed mee te kunnen draaien. Dat is goed nieuws 
richting de komende seizoenen! De JO17 en JO12 
wisselden beide goede uitslagen af met mindere, 
maar eindigden netjes in de middenmoot van hun 

competitie. De MO15 leverde een topprestatie door 
als tweede te eindigen. Dit betekent in de werkwij-
ze van de KNVB dat het team zich in de voorjaars-
reeks zal mogen gaan meten met nog sterkere te-
genstandsters. De MO13 is een nieuw meidenteam, 
dat zeer enthousiast van start is gegaan. Dit gaat 
uiteraard met vallen en opstaan, maar naast een 
aantal duidelijke nederlagen stonden ook mooie 
overwinningen, die dan ook zeer uitbundig werden 
gevierd!
Bij de jongste teams worden geen standen bijge-
houden en draait het volledig om het plezier in het 
spelletje. En dat plezier is er volop geweest! Wat 
eveneens mooi is, is dat er ook weer een nieuw 
groepje met mini’s is gestart met trainen op de 
zaterdagochtenden. Hopelijk kunnen we daaruit 
volgend seizoen weer een nieuw team formeren, 
zodat de continuïteit van onderaf zich doorzet.

Dit laatste zal hard nodig zijn (en ziet er gelukkig 
ook goed uit), omdat we bij de iets oudere jeugd 
wel met een gat te kampen hebben, dat binnen nu 
en vier jaar tot een verminderde doorstroom naar 
de senioren zal leiden. Tussen de JO12 en JO17 
heeft Boskant onvoldoende spelers om een volle-
dig (jongens)team te formeren. Voor de winterstop 
is geprobeerd dit probleem op te lossen door in 
deze leeftijdsgroep (JO15) samen te gaan werken 
met Ollandia. In tegenstelling tot de succesvolle sa-
menwerking bij de JO19 vorig seizoen, bleek deze 
constructie helaas niet uit te pakken zoals gewenst. 
In onderling overleg hebben we daarom besloten 
na de winterstop niet in deze opzet verder te gaan. 
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Het opvangen van het gat in deze leeftijdscategorie 
blijft daarom één van de belangrijkste uitdagingen 
voor de komende jaren. Gelukkig biedt de huidige 
JO19 veel doorstroompotentieel en is de aanwas 
van onderaf weer heel goed sinds de nieuwbouw in 
Boskant opnieuw op gang is gekomen. Dit moet het 
mogelijk maken dit probleem het hoofd te bieden 
en ook in de toekomst op eigen kracht verder te 
gaan.

Seizoen 2020-2021

Tijdens de winterperiode zijn er ook alweer veel 
afspraken gemaakt om de begeleidingsstaf van de 
selectie ook volgend seizoen op peil te hebben. Dit 
is niet altijd even makkelijk en helaas is er nog niet 
op alle vlakken duidelijkheid. Al voor de winterstop 
is bekend gemaakt dat Sander Jansen ook volgend 
seizoen actief zal zijn als hoofdtrainer van de selec-
tie. Ron van Uden is bezig aan zijn derde seizoen 
als coach van Boskant 2 en heeft aangegeven even-
tueel open te staan om er nog een jaar aan vast te 
knopen. Zowel spelers, bestuur als de hoofdtrainer 
zouden dit een zeer goede ontwikkeling vinden en 
de ‘onderhandelingen’ lopen op dit moment dan 
ook. Belangrijk in de beslissing van Ron zal ook 
zijn wie volgend seizoen zijn elftalleider wordt. 
Ben Heijmans heeft die rol de afgelopen seizoenen 
goed ingevuld, maar heeft besloten zelf weer de 
wei in te gaan bij Boskant 4 en dat valt helaas niet 
te combineren met een rol bij het 2e elftal. Er zijn 
al wat balletjes opgegooid met betrekking tot de 
nieuwe leider van Boskant 2, maar mensen met in-
teresse of goede ideeën hierover blijven meer dan 
welkom zich te melden. Ons is er in elk geval veel 
aan gelegen een goede invulling te regelen, mede 
dus ook omdat we Ron erg graag binnenboord 
houden als coach.
Voor Thijs van Asveldt geldt dat het hoogst onzeker 
is dat hij ook volgend seizoen als assistent scheids-
rechter bij het eerste actief zal zijn. Dit heeft alles 
te maken met het feit dat hij zijn opleiding moet 
afronden en hij qua tijd in de knel komt met zijn 
vrijwilligerstaken bij v.v. Boskant. Dat hij heeft aan-
gegeven in principe te willen stoppen met vlaggen 
wordt erg betreurd door de technische commissie 
en de spelers en staf van Boskant 1, omdat Thijs 
qua leeftijd en karakter perfect binnen de groep 
past en - niet onbelangrijk - omdat hij het vlaggen 
zelf inmiddels erg goed beheerst. Bij Boskant 2 
heeft assistent-scheidsrechter Jaap van der Linden 
de voetbalschoenen weer aangetrokken en moet 
er dus ook voor vervanging gezorgd worden. Op 
dit moment wordt dit tijdens zijn blessure ingevuld 
door Ruud van der Zanden. Klasse dat hij dat wil 
doen!
Met Thom Saris (leider Boskant 1) en Fred van 
Bussel (keeperstrainer) zal op korte termijn ook 

gesproken worden om afspraken te maken over 
volgend seizoen.

Tot slot is er nog het gedeelte ‘verzorging’. Zoals 
inmiddels wel bekend heeft Gérard Eeuwes al vrij 
snel in het seizoen aangegeven i.v.m. een veran-
derde werksituatie geen tijd meer te hebben om 
zijn taken als verzorger goed in vullen. Dat leverde 
een vrij lastige situatie op, maar inmiddels is er in 
de persoon van Dana Jansen een (gedeeltelijke) 
oplossing gevonden. Dana is aanwezig op dinsdag-
avonden en gaat op zondagen met de wedstrijden 
mee. Ze volgt een opleiding fysiotherapie en zal - in 
combinatie met de praktijkervaring die ze opdoet 
bij de selectie - hopelijk snel uitgroeien tot een 
volwaardige verzorgster van de selectie. Ze vindt 
het in elk geval erg leuk en heeft al aangegeven ook 
volgend seizoen door te willen gaan. Of dat wellicht 
ook op donderdagen gaat lukken hangt in grote 
mate af van de ontwikkelingen m.b.t. haar eigen 
sport (zwemmen). Voor de rest van dit seizoen is in 
elk geval afgesproken dat Vincent Staals de verzor-
ging op donderdagavonden blijft doen. Hij deed dit 
na het vertrek van Gérard al tijdelijk. Erg fijn dat hij 
ons op die manier uit de brand helpt en iets meer 
ruimte geeft om richting volgend seizoen de dingen 
structureel te regelen.

Met het kader van de lagere elftallen zullen we na 
de carnaval om tafel gaan om te bespreken hoe we 
de elftallen volgend seizoen willen gaan indelen 
en wie daarbij als kader gaan fungeren. Hoe dit 
allemaal ingevuld wordt hangt sterk af van het 
aantal jeugdspelers dat we willen (en kunnen) gaan 
doorschuiven en welke spelers uit de lagere teams 
er ook volgend seizoen door willen gaan. Wat in 
elk geval zeker is, is dat het derde elftal versterkt 
zal moeten worden met meerdere spelers om niet 
wekelijks in de problemen te komen met de aan-
tallen. We zullen spelers en leiders zoveel mogelijk 
betrekken bij het overleg over de indelingen voor 
volgend seizoen met als belangrijkste doel dat 
ook alle spelers van de lagere elftallen en vrouwen 
wekelijks met veel plezier de tas inpakken en naar 
het sportpark komen!

Interne opleiding jeugdtrainers en 
jeugdleiders

Inmiddels zijn we halverwege de interne cursus die 
we hebben georganiseerd voor onze eigen jeugdlei-
ders en jeugdtrainers. De opkomst is tot op heden 
zeer goed en er wordt actief deelgenomen aan 
zowel het praktijkgedeelte op het veld als het meer 
theoretische gedeelte in de kantine. De vervol-
gavonden van de cursus - gegeven door Peter van 
der Heijden - zullen zo snel mogelijk na de carnaval 
plaatsvinden.
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Tijdens de afsluitende avond willen we met de hele 
groep iets leuks gaan doen en het eerste cursusjaar 
evalueren. De reacties tot nu toe zijn positief, maar 
richting de toekomst horen we natuurlijk graag 
hoe we de cursus nog beter kunnen afstemmen 
op de problemen en vragen die er leven bij ons 
jeugdkader. Het uiteindelijke doel is immers ervoor 
te zorgen dat leiders en trainers met meer kennis, 
zelfvertrouwen en plezier naar de trainingen en 
wedstrijden gaan, wat dan automatisch leidt tot 
een betere begeleiding en meer plezier bij onze 
voetballers en voetbalsters.

Onder 23 team

Na de winterstop zal Boskant voor het eerst gaan 
deelnemen aan een onderling georganiseerde, 
vriendschappelijke mini-competitie voor Onder-23 
teams. Andere deelnemers zijn VOW, SCMH, ELI en 
Vorstenbossche Boys. Wij zijn door VOW uitgeno-
digd om ook deel te nemen en hebben besloten 
dit na de winterstop een kans te geven met als 2 
belangrijkste doelen:

1. JO19 spelers laten wennen aan seniorenvoetbal 
en aan toekomstige teamgenoten.

2. Jonge selectiespelers laten ervaren hoe het is 
om in een team de kar te moeten trekken.

Het betreft 3 oefenwedstrijden in de tweede sei-
zoenshelft. Het schema is als volgt:

• Dinsdag 18 februari: Boskant – SCMH (19.30 uur)
• Dinsdag 17 maart: ELI - Boskant (20.00 uur)
• Dinsdag 12 mei: Boskant - Vorstenbossche Boys 

(19.30 uur)

Toeschouwers zijn uiteraard altijd meer dan wel-
kom!

Tot slot: Wie is wie?

Gelukkig hebben we sinds de laatste editie van het 
clubblad wat noodzakelijke versterkingen kunnen 
toevoegen aan onze commissie, waardoor we de 
taken wat beter kunnen verdelen. Daarom nog 
even kort de samenstelling van de huidige Techni-
sche Commissie en de rollen per persoon:

Technische Commissie

Rudy Neggers
Voorzitter TC, contactpersoon bestuur, contactpersoon 
pupillen. (Doelstelling is om voor volgend seizoen een 
nieuwe contactpersoon pupillen te vinden.)

Wil van der Linden
Contactpersoon selectie (evaluatiegesprekken). Ver-
zorgt contact met pers.

Frank Konings
Contactpersoon lagere elftallen.

Ilona van Galen
Contactpersoon meisjes en dames.

Peter van der Heijden
Aansluiting junioren-senioren, interne opleiding 
jeugdleiders en -trainers, dagelijkse gang van zaken 
selectie.

Maarten van der Linden
Coördinator Technische Commissie jeugd.

Mark van der Heijden
Contactpersoon junioren.

Wedstrijdzaken

Willy van der Heijden
Wedstrijdsecretaris senioren en contactpersoon 
scheidsrechters senioren.

Kim van de Wijdeven
Wedstrijdsecretaris jeugd.

Yannick Opheij en Ad Nouwens
Scheidsrechtercoördinator jeugd.

Jolanda van Acht
Oefenwedstrijden jeugd.

Tom van der Gouw
Jeugdtoernooien.

Op naar een succesvolle 2e seizoenshelft!

Rudy Neggers
TC v.v. Boskant
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Pupil van de Wedstrijd
Sam Bergenhuizen
20 oktober 2019, Boskant 1 - Nulandia 1

Niek Verstappen
3 november 2019, Boskant 1 - Boxtel 1

Toby de Koning
10 november 2019, Boskant 1 - SC Elshout 1

Mats Neggers
1 december 2019, Boskant 1 - VOW 1
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Notulen Algemene Ledenvergadering
Boskant, 7 november 2019

Het verslag van deze vergadering

Voorzitter Ronald ter Haak opent de vergadering en houdt 
een minuut stilte voor de leden die ons sinds vorige leden-
vergadering zijn ontvallen: Ad van Hastenberg (Jzn), Bert 
Habraken, Leo van der Heijden, Leny van Hastenberg en 
Jep van den Berk.
De ledenvergadering van vandaag is zeer bijzonder te noe-

men, het is namelijk op de kop af 70 jaar geleden dat 
onze voetbalclub is opgericht. Vandaar dat 

we er na de vergadering een drankje extra 
op pakken en de vergadering gestart 

zijn met een petitfourtje voorzien 
van een mooi jubileumlogo. 

Er waren geen vragen of opmer-
kingen n.a.v. de notulen van 
de vorige ledenvergadering en 
aangezien er geen openstaande 
actiepunten waren kon er snel wor-

den overgegaan naar het secretari-
eel jaarverslag. 

Secretarieel verslag 2018-2019

Net als voorgaande jaren noemt de secretaris een aantal 
highlights, het volledige jaarverslag is terug te vinden op 
de website.

• Roy van der Linden is afgelopen jaar herkozen in het 
bestuur.

• Het totaal aantal leden daalde licht ten opzichte van 
seizoen 2017-2018 (van 323 naar 319). 

• Gelukkig veel belangrijke openstaande vrijwilligersva-
catures ingevuld, maar helaas ook nog veel open: o.a. 
penningmeester, voorzitter, kantinebeheerder.

• Activiteiten weer zonder uitzondering geweldig verlopen. 
• 70 jarig bestaan.
• 40 jaar clubblad “De Bal is Rond”.
• Afscheid Mayk van Driel en contract Sander Janssen.
• Samengesteld team met Ollandia en direct kampioen.
• Oefenwedstrijd tegen Nederlands Transplantatieteam.
• Kampioenschappen Boskant 2 en Boskant 35+ 1.
• Eindelijk licht aan de horizon door enkele mooie financi-

ele meevallers: 
- Goederen- en Dienstenveiling 
- Opleidingsvergoeding Ruben Rodrigues 
- Lagere veldhuur

Na het benoemen van bovenstaande selectie werd een 
aantal leden de kans geboden om hun persoonlijke hoog-
tepunt te benoemen.

Financiën

Omdat er nog geen penningmeester was is ook dit jaar 
de financiële verslaglegging beknopt gehouden. Er is wel 
een grafiek getoond met een positief verschil in baten en 
lasten van €19.472,-. Dit geeft aan dat de stijgende lijn van 
afgelopen jaren gecontinueerd is. En de vooruitzichten 
lijken positief te blijven. Net als vorig jaar willen we weer 
graag expliciet benoemen dat de financiële huishouding 
en financiële rapportage weer voortreffelijk is bijgehouden 
door Jolanda van den Elsen. Gelukkig krijgt zij na deze 
vergadering weer gezelschap van een sparringpartner in de 
vorm van weer een officiële penningmeester.

Verslag kascontrolecommissie
Wilco Verhagen geeft namens de kascontrolecommissie 
door dat de boekhouding prima in orde is. De commissie, 
verder bestaande uit Peter van der Heijden en Rens van 
de Wijdeven heeft een uitgebreid inzicht en toelichting 
gekregen over het financiële reilen en zeilen binnen onze 
vereniging en kon Jolanda van den Elsen complimenteren 
dat de boekhouding nog steeds prima op orde is. Om-
dat Rens 4 jaar in de kascontrolecommissie zit, gaat hij 
plaatsmaken voor een ander lid. Ben Heijmans heeft zich 
hiervoor beschikbaar gesteld. De vergadering gaat hiermee 
akkoord.

Agenda

1. Opening 
2. Notulen ALV van 22 november 2018  
3. Secretarieel verslag 2018-2019
4. Financieel verslag 2018-2019 inclusief overige financiële 

zaken.
5. Sportpark en materialen inclusief info investeringen en 

tussenstand MFA
6. Bestuursverkiezing: 

- Aftredend en niet herkiesbaar Ronald ter Haak 
- Verkiesbaar Huub van der Zanden (als voorzitter) 
- Verkiesbaar Hans van Driel (als penningmeester) 
- Verkiesbaar Ilona van Galen 
 
PAUZE 
 

7. Mededelingen Technische Commissie
8. Mededelingen Kantine- en Activiteitencommissie 
9. Mededelingen Commissie PR en Media
10. Vacatures 
11. Vrienden van Boskant
12. Algemene mededelingen
13. Rondvraag
14. Afsluiting
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Op financieel vlak was er nog meer positief nieuws te 
benoemen. Wilco vertelde, nu in zijn rol als lid van de 
sponsorcommissie, dat er weer een aantal mooie nieu-
we sponsoren onze club gaan steunen. De logo’s van 
Vormboomkwekerij Ruud van den Berk, Hoveniersbedrijf 
Brouwers, Nesco, Gebroeders Van Kaathoven en Hoveniers-
bedrijf Jordy van der Heijden werden getoond.

Omdat de “Rabobank Club-
kascampagne” dit jaar eerder 
gehouden werd, kon tijdens 
deze ledenvergadering reeds 
genoemd worden dat we, on-
danks het haperende stemsys-
teem (uitnodigingen niet bij alle 
leden aangekomen), toch maar 
liefst €1.271,- op onze rekening 
mochten bijschrijven. Van de 
476 deelnemende clubs zijn we 
13e geworden, een heel goed 
resultaat dus.
Naast deze mooie bijdrage was 
er meer goed nieuws vanuit 
de Rabobankhoek te melden. 
De Rabobank steunt onze 
duurzaamheidsplannen met 
maar liefst €26.097,- uit hun 
“Dichterbijfonds”. Helaas waren 
de mensen die ons dit goede 
nieuws zouden zijn komen vertellen vanwege familieom-
standigheden verhinderd, maar uiteraard gaan we hen op 
een ander geschikt tijdstip hiervoor bedanken. Of dat dit 
bedrag al niet mooi genoeg is kon ook bekend worden ge-
maakt dat we voor onze duurzaamheidsplannen ook nog 
eens €27.041,- op onze rekening gestort hebben gekregen 
vanuit de BOSA subsidiepot.

Sportpark

Maarten deelde mee dat de hiervoor genoemde subsidies 
(die overigens vooral dankzij hem en Willy verkregen zijn) 
en de opbrengsten van de vorig jaar gehouden goede-
ren- en dienstenveiling voldoende zijn om ledverlichting 
op veld 2, het trainingsveld bij veld 2 en in de kantine 
te realiseren. De totale kosten van het geheel bedragen 
€77.633,60. Een heel bedrag. Dit is wel inclusief lichtpalen 
en de beste verlichting. In het voorjaar van 2020 moet alles 
gerealiseerd zijn.
Wat in november/december nog gerealiseerd gaat wor-
den zijn 2 nieuwe ballenvangers op het hoofdveld. Ook 
gaat de groenstrook aan de zijde van de Hazelaarstraat in 
2020 flink aangepakt worden. De grasstrook wordt breder, 
bomen gekapt, een beukenhaag geplant en een nieuw 
hekwerk geplaatst.

Wat aan het begin van het voetbalseizoen gerealiseerd is 
zijn de nieuwe dug-outs: mede door Vrienden van Boskant 
gefinancierd en door leden gemaakt en geplaatst wat ons 
aardig wat geld bespaard heeft.

Wat de plannen rondom de MFA betreft gaat het integraal 
huisvestingsplan een rol spelen. Voor dit plan worden de 

oudere schoolgebouwen onderzocht. Boskant krijgt hierbij 
voorrang. Het resultaat is van belang voor de gesprekken 
rondom de MFA. Verder komt er een klankbordgroep met 
mensen uit alle geledingen van de Boskantse samenle-
ving. Het is de bedoeling dat deze groep stellingen gaat 
bediscussiëren en de werkgroep van tips en adviezen gaat 
voorzien.

Afscheid Ronald ter Haak

In een kort woordje spreekt Ron namens 
alle leden zijn dank uit aan Ronald. 
Ronald heeft in een zeer lastige peri-
ode, aan het hoofd gestaan van onze 
club. Een periode die niet alleen zwaar 
was voor onze vereniging (denk aan de 
enorme veldhuurverhogingen), maar 
ook voor hem persoonlijk op zakelijk en 
privé gebied. Ronald bleef ondanks alle 
problemen knokken en dat kenmerkt zijn 
persoon. Zijn zakelijkheid heeft er mede 
voor gezorgd dat we financieel het hoofd 
boven water hebben kunnen houden en 
we met een positieve blik richting toe-
komst kunnen kijken. Ronald blijft een rol 
spelen in de sponsorcommissie.

Bestuursverkiezing

Ronald ter Haak was aftredend en niet herkiesbaar. Huub 
van der Zanden, Hans van Driel en Ilona van Galen waren 
verkiesbaar. Huub wordt de nieuwe voorzitter en na 3 jaar 
afwezigheid heeft Boskant in de vorm van Hans weer een 
nieuwe penningmeester. Ilona gaat/blijft de portefeuille 
activiteiten onder haar beheer houden en wordt tevens lid 
van de TC en gaat  hier de meiden/dames vertegenwoor-
digen. Al met al hebben we weer een volledig bestuur en 
daar mogen we ons gelukkig mee prijzen.

Technische Commissie

Rudy meldt namens de TC de volgende zaken: in november 
is de evaluatie met de hoofdtrainer, waarna in december 
en januari gesprekken met de overige stafleden worden ge-
voerd. In maart en april is het overige kader aan de beurt. 
De teamindelingen jeugd en senioren moeten rond zijn en 
gecommuniceerd worden in mei/juni. Inmiddels is er een 
interne trainers- en leiderscursus gestart. De samenwer-
king met Ollandia in een ST JO15-1 is niet zo succesvol als 
het ST JO19-1 van afgelopen jaar. Na de winterstop wordt 
derhalve deze samenwerking gestopt en worden de 3 
Boskantse jongens die hieraan meededen bij andere teams 
ingedeeld.

Net als het bestuur is ook de TC aangevuld met deskun-
dige mensen. Ilona van Galen gaat zoals eerder vermeld 
de dames en meisjes vertegenwoordigen, Frank Konings 
de lagere elftallen, Maarten van der Linden de TC jeugd 
algemeen en last but not least doet Peter van der Heijden 
de algemene TC zaken en cursussen. Rudy benoemt nog 
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specifiek 3 vacatures deze vergadering: een verzorger/ver-
zorgster voor de selectie, een assistent scheidsrechter voor 
het 2e elftal en een coördinator jeugdscheidsrechters.

Kantinecommissie

Huub van der Zanden neemt het woord namens deze 
commissie. Met zijn toetreden in het bestuur ontstaat er 
per direct een vacature voor voorzitter kantinecommissie. 
Huub bespreekt nog een aantal punten waaronder de 
evaluatie van het najaar, de planning van het voorjaar, het 
eetpunt dat nog steeds naar volle tevredenheid en dank-
baar gebruik maakt van onze faciliteiten en tenslotte ook 
het alcoholgebruik/beleid voor leden onder de 18 jaar.  
“Onze huiskamer” blijft gelukkig dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers draaien zoals het hoort, maar dit is niet van-
zelfsprekend. Huub doet dan ook het verzoek aan diegenen 
die zich nog niet als vrijwilliger hebben opgegeven om 
bardiensten te draaien dit alsnog te doen.

Activiteitencommissie

Zonder woorden werd de dia met activiteiten die dit voet-
balseizoen nog volgen getoond. Deze zijn uiteraard ook op 
de website terug te vinden.

Commissie PR en Media

De mogelijkheden van de nieuw aangeschafte modules 
binnen het programma sportlink werden getoond. Zo 
werd verteld hoe we onze beschikbaarheid voor (in eerste 
instantie) bardiensten kunnen aangeven in de voetbal.nl 
app. Mocht je deze app nog niet geïnstalleerd hebben het 
verzoek om dit wel te doen en je alleen te registreren met 
het mailadres waarmee je bekend staat bij de KNVB. Mocht 
je dit niet weten dan kun je altijd even navraag doen bij de 
ledenadministratie.

Vacatures

Uiteraard  blijven we altijd vacatures houden maar op één 
dia werden een aantal belangrijke vacatures gemeld en 
besproken: kantinebeheerder(s), vrijwilligerscoördinator, 
kantinevrijwilligers, ( jeugd)scheidsrechters.

Vrienden van Boskant

Peter van der Heijden benoemd het belang van de Vrien-
den van Boskant nog eens. Tevens kan hij vol trots melden 
dat dankzij de Vrienden van Boskant er prachtige nieuwe 
dug outs op het hoofdveld en op veld 2 verrezen zijn. Deze 
zijn in de plaats gekomen voor de betonnen dug outs voor 
de hoofdtribune en de bushokjes bij veld 2.
Nu op naar een volgend project, ideeën zijn altijd welkom. 
Peter zou Peter niet zijn als hij nog niet tijdens zijn woordje 
nieuwe “vrienden” probeert te ronselen en hij heeft hier 
zoals gewoonlijk ook weer succes mee.

Mededeling

Het is al vaker medegedeeld, maar komend jaar gaat er 
beleid komen in het kader van een veilig sportklimaat. Een 
aantal onderdelen hiervan is dat er een vertrouwensper-
soon gaat worden aangesteld en er voor bestuursleden en 
kaderleden die met jeugd werken een VOG gaat worden 
aangevraagd. Eén van de redenen voor dit beleid is dat de 
gemeente Meierijstad dit als voorwaarde ziet om subsidie 
aan verenigingen te verstrekken.

Rondvraag

Anton van der Werff vraagt in het kader van de uitstraling, 
waar tijdens de jeugdcursus op gehamerd wordt, om hes-
jes die de mini’s passen. Willy gaat hier werk van maken.

Frans van Hastenberg vraagt of de trainer van de lagere 
elftallen een vergoeding krijgt. Dit is niet het geval. Ad Nou-
wens reageert vanuit de zaal hierop dat hij dit ook niet wil.

Jos van der Zanden vraagt of we het rookbeleid kunnen 
uitbreiden tot het hele sportpark en in ieder geval ervoor 
kunnen zorgen dat er een rookverbod op de dagen komt 
dat de jeugd speelt (dus tijdens trainingen en op zaterdag). 
De aanwezige leden reageren positief op het rookverbod 
op zaterdagen en tijdens jeugdtrainingen. De afspraak 
is dat mensen die hier nog iets aan willen toevoegen of 
vragen/opmerkingen hebben, dit bij Jos kunnen doen of bij  
het bestuur. De bedoeling is dat Jos de komende tijd met 
steun van het bestuur uitvoering gaat geven aan dit idee. 

Ad van Hastenberg vraagt zich af of na het plaatsen van de 
nieuwe ballenvangers er vanaf de staantribune nog vol-
doende zicht op het voetbalveld is. Er wordt afgesproken 
dat ze geplaatst worden, en er snel daarna een evaluatie 
plaatsvindt. 

Peter Veldkamp vraagt of er kunstgras komt. Het antwoord 
is dat dit voorlopig nog niet het geval is. Veel is afhankelijk 
van de komst van de MFA. Er wordt vermeld dat zolang we 
geen kunstgras hebben de trainingsvelden aan de Populie-
renlaan niet weg kunnen.

Na de rondvraag wordt door onze nieuwe voorzitter Huub 
van der Zanden deze feestelijke vergadering afgesloten en 
kan er geproost worden op onze 70e verjaardag.
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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)
E-mail: administratie@vvboskant.nl

Contributie seizoen 2019-2020

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 kalender-
jaar de overstap naar O7 maken betalen voor het 
lopende seizoen € 25,00 aan contributie. Mini’s 
betalen nog geen contributie (trainen alleen).

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

Huub van der Zanden Voorzitter voorzitter@vvboskant.nl

Ron van Breemen Secretaris secretaris@vvboskant.nl

Hans van Driel Penningmeester penningmeester@vvboskant.nl

Rudy Neggers Voorzitter TC rudyneggers@hotmail.com

Willy van der Heijden Wedstrijdsecretaris w.heijden87@upcmail.nl

Ilona van Galen Kantine & activiteiten activiteiten@vvboskant.nl

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

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

Technische Commissie

E-mail Functie Toelichting

Rudy Neggers Voorzitter TC rudyneggers@hotmail.com

Wil van der Linden Contactpersoon selectie wilvanderlinden7@gmail.com

Frank Konings Contact lagere elftallen frank-konings@live.nl

Ilona van Galen Contact meisjes/vrouwen ilonavangalen@hotmail.com

Mark van der Heijden Contactpersoon junioren markvdheijden@live.nl

Maarten van der Linden Coördinator TC-jeugd maarten_van_der_linden@hotmail.com

Peter van der Heijden Aansluiting junioren/seni-
oren, opleidingen

p.heijden90@upcmail.nl

ContactpersonenLedenstand januari 2020

Soort lid Aantal

Pupillen 32

Junioren 46

Senioren 125

Rustende leden 108

Totaal 311

Clubinfo


