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Aan het begin van het jaar, bij de vorige editie van De Bal Is Rond,
kondigden we al aan dat er dit nieuwe decennium veel staat te gebeuren.
De gedachten waren hierbij vooral op onze voetbalvereniging gericht en
we konden dan ook niet vermoeden dat een virus uit het verre China ons
leven zo overhoop zou halen. Voetbal is dit jaar echt bijzaak geworden.
Voor de vereniging een jaar met veel onzekerheden. Wat mag wel en wat
mag niet? Sommige vrijwilligers moesten hierdoor overuren draaien en
anderen hebben juist niet veel kunnen doen.

Michael van den Hove
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Voor de redactie van De Bal Is Rond was er een situatie ontstaan die
we nog niet eerder hadden meegemaakt. We hadden weinig tot geen
nieuws op voetbalgebied en ook buiten de lijnen gebeurde te weinig
om er een clubblad mee te vullen. Normaal is er van alles te beleven op
het sportpark en komt het nieuws vanzelf naar ons toe. Nu moesten
we het nieuws zelf maken. De passie daarvoor ontbrak deze keer en de
deadline werd telkens vooruit geschoven. Toch werd er langzaamaan wat
informatie bij elkaar verzameld en gelukkig zijn Huub en Rudy altijd ijverig
om de leden te informeren vanuit hun taak.
Waar we normaal altijd een vrolijke zomereditie kunnen presenteren is
het deze keer een sombere herfsteditie geworden.
Te beginnen met het overlijden van erelid Wim van Hastenberg. Gelukkig
heeft zijn dochter Frency ervoor kunnen zorgen dat hij op een waardige
manier op ons sportpark kon worden herdacht. In dit blad wordt hier
uiteraard ook veel aandacht aan gegeven. Op voetbalgebied hebben we
deze keer weinig te melden. Er waren zelfs te weinig elftalfoto’s om er
iets van te maken. Wel positief is dat Bergenhuizen Bouwmaatvoering
zich heeft aangemeld als stersponsor van onze vereniging. Senior is bij
Hans op bezoek gegaan om eens na te vragen wat dat bouwmaatvoeren
nu allemaal inhoudt.
Vanuit het bestuur is gevraagd om het blad eenmalig alleen digitaal uit
te brengen om kosten te besparen en zo misgelopen inkomsten op te
vangen. Als redactie staan wij volledig achter deze beslissing, maar we
streven er wel naar om het blad in gedrukte vorm uit te brengen. Laten
we hopen dat al deze ellende snel achter de rug is zodat de volgende
editie weer in gedrukte vorm kan verschijnen.
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Van de bestuurstafel
Woordje van de voorzitter

7 November 2019, een heugelijke dag voor
onze club, en voor mij een start als voorzitter.
Maar van de 12 maanden die we nu verder zijn
hebben we nauwelijks de helft gevoetbald.
Bizar!
Persoonlijk en als club hebben we afscheid
moeten nemen van een aantal dierbare mensen. Een lastige periode, waar voorlopig het
einde ook nog niet van in zicht is. We zullen
hier met zijn allen doorheen moeten en dat
gaat ons zeker lukken.
Ondanks dat ik het me anders had voorgesteld is het ons als vereniging toch gelukt om
vooruit te kijken. We hebben met een ludieke
actie “zonder grensrechter gaan voetballen” de
tongen los gekregen en met een gerichte actie
nieuwe jeugdleden geworven. De TC was hier
erg blij mee en konden nu de jeugdteams iets
makkelijker rond krijgen. Voor hen heeft het
niet echt stil gelegen! Mede omdat ze elkaar
niet of nauwelijks zagen is het nog een hele
klus geweest om de indelingen bij de jeugd
en de senioren, de invulling van het kader en
alles wat er verder komt kijken, voor elkaar te
krijgen. Goed werk!
Het gros van onze bestaande sponsoren
hebben we weten te behouden voor onze
club en daar zijn we ze oprecht dankbaar voor.
De sponsor commissie heeft vele contracten
kunnen verlengen en zelfs nieuwe sponsoren
bereid gevonden onze mooie club te steunen.
De sponsoren die nu gestopt zijn maar ons
lange tijd gesteund hebben wil ik bij deze
hartelijk bedanken. Bij deze doe ik ook een
oproep aan onze leden om onze sponsoren,
daar waar mogelijk, extra te steunen in deze
moeilijke tijd.
De activiteitencommissie is vol overgave gaan
brainstormen om met nieuwe ideeën te komen
die passen en uitvoerbaar zijn in deze lastige
periode, waar de verbinding en het sociale
aspect binnen de club op de proef worden
gesteld. Hopelijk kunnen ze een aantal van hun
nieuwe ideeën nog dit seizoen tot uitvoering
brengen.
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De Media en PR commissie heeft het drukker
dan ooit en ook hier niet altijd om de meest
leuke redenen. Zij zorgen dat we via verschillende kanalen op de hoogte worden gehouden
over het reilen en zeilen binnen onze club en
daar we elkaar nu niet op het sportpark kunnen
ontmoeten een belangrijke informatie bron.
Daarnaast hebben ze ook wederom voor een
mooi clubblad gezorgd. Voor deze editie is gekozen voor een digitale versie. Vooral vanwege
de kostenbesparing die daarmee gepaard gaat.
Omdat er niets gaat boven een mooi full color
gedrukt exemplaar, zullen de volgende edities
weer als drukwerk worden uitgebracht.
De kantinecommissie heeft het druk gehad na
de intelligente lockdown en ook het opstarten
in augustus heeft zijn wekelijkse aandacht
nodig gehad en nog. De voorbereidingen zijn
noodgedwongen intenser geweest, maar met
hulp en de intussen opgebouwde ervaringen
en goede samenwerking, heeft er voor gezorgd dat we de kantine volgens de gestelde
regels open hebben kunnen houden. Dat we
hem nu dan ook weer hebben moeten sluiten
is ook voor ons een enorme domper. Of we
binnenkort weer open mogen weet ik op moment van schrijven nog niet, maar mocht dat
wel zo zijn, zijn wij er klaar voor. We gaan zelfs
een aanpassing doen aan onze overkapping om
nog optimaler gebruik te kunnen maken van
de kantine. Maar....... de DERDE HELFT zal er
voorlopig anders uit zien helaas.
Of er nu wel of niet gevoetbald wordt, onderhoud zal altijd nodig zijn. Daar ik al maanden
noodgedwongen thuis werk en het goed is om
geregeld de benen te strekken, heb ik van nabij
gezien wat er op en rond ons sportpark allemaal gebeurt. Het voordeel is dat je met al die
mensen, of het nu van de gemeente, Bavaria,
monteur LED verlichting, tapwacht, controleur
elektrische apparaten, de maandag ploeg of
al die anderen die er geregeld zijn, een praatje
kunt maken. Je ziet namelijk dat iedereen min
of meer worstelt met de situatie waarin we
zitten maar er wel het beste van willen maken.
Onze jeugdcommissie pakt de draad ook weer
op en kijkt ook weer naar nieuwe uitdagingen.
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Helaas zijn nagenoeg alle jaarlijkse activiteiten
in mei en juni niet doorgegaan.
Op ons eigen sportpark is er in juni toch nog
een leuke activiteit georganiseerd. Een nieuwe uitdaging ligt o.a. in het realiseren van
een pannaveld wat we aangeboden hebben
gekregen van wijlen Wim van Hastenberg. Dit
werd ons overhandigd uit de handen van zijn
dochter Frency op zondag 16 augustus, tijdens
de herdenking van ons erelid, op ons sportpark.
Een prachtig cadeau op een bijzondere dag. We
gaan ons best doen om het een mooie plek te
geven en er optimaal gebruik van te maken.
Toen ik over dit stuk begon na te denken hadden we net te horen gekregen dat de kantine
weer dicht moest en er geen toeschouwers bij
het voetbal aanwezig mochten zijn. Ik wilde
schrijven, gelukkig mogen we nog trainen en
wedstijden spelen maar daar is, op moment
van schrijven, ook weer een streep door getrokken. Gelukkig kan onze jeugd nog trainen
maar de rest ligt helemaal stil. Voor Sander, en
dus ook ons vaandel team, is het na een goede
start met vier uit twee wedstrijden een naar
seizoen tot nu toe. De volgende twee wedstrijden werden afgelast in verband met besmettingen bij de tegenstander en na nog wat trainingen is alles stop gezet. Hoe lang nog, maken
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we het seizoen nog af, gaan we nog voetballen,
niemand die het op dit moment weet.
Tot die tijd kunnen we alleen ons best doen
om ons aan de regels te houden zodat we hier
goed doorheen komen en zodoende elkaar
weer in goede conditie en vooral gezondheid
terug zullen zien op het sportpark.
Door heel deze toestand hebben we als bestuur ook besloten om de ledenvergadering te
verzetten naar begin volgend jaar. We zullen
jullie als leden op donderdagavond 26 november wel informeren over een aantal zaken
die nu al belangrijk zijn om te delen maar we
hopen echt dat we begin volgend jaar weer
een traditionele vergadering in onze kantine
kunnen beleggen waar iedereen bij aanwezig
kan zijn. Dat vinden we namelijk erg belangrijk!
Blijf gezond, blijf fit, zorg goed voor jezelf! We
zullen vol moeten houden met zijn allen maar
ik hoop vurig dat we elkaar volgend jaar weer
op een normale manier op het veld, langs de
lijn of in de kantine kunnen treffen want daar
draait het uiteindelijk om bij onze club.
Tot snel!!
Huub van der Zanden
Voorzitter vv Boskant
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Jeugdhoek

T

ja. Daar zitten we weer. Met zijn allen
in de tweede golf. Gezellig thuisblijven
is het advies. Ook leuk natuurlijk. Voor
sommigen meer tijd voor nieuwe of vergeten hobby’s, tijd voor klussen in of rondom
het huis. Of gewoon gezellig funshoppen in
een overvolle bouwmarkt of tuincentrum.
Oh nee. Dat laatste mag dan weer niet.
Maar wat we natuurlijk allemaal missen is
gewoon een lekker potje voetballen! Gelukkig kan onze jeugd onder 18 in ieder geval
nog blijven trainen. Fijn dat zij in ieder geval
lekker samen kunnen blijven sporten. Zo is
er op trainingsavonden en op zaterdagen
tenminste nog activiteit op het sportveld.
Maar veel meer zit er op dit moment even
niet in helaas.
Maar ook aan de tweede golf komt een
keer een eind. De wedstrijden mogen dan
wel zijn stilgelegd; dat wil niet zeggen dat
we ook stil blijven zitten. We gaan er vanuit
dat er hopelijk binnen niet al te lange tijd
weer wedstrijden gespeeld kunnen worden
en leuke activiteiten voor de jeugd kunnen
plaatsvinden. Of het Kersttoernooi en de
winterzaalcompetitie door kunnen gaan is
op het moment van schrijven nog uiterst
onzeker. Maar misschien het FIFA toernooi
in februari of de speurtocht? Wie weet? Met
de voorbereidingen zijn we in ieder geval nu
ook al volop bezig. Zo ook voor de Nieuw-
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jaarsloterij. Binnenkort zal de lootjesverkoop
door onze jeugdleden starten. Hoe de trekking gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk,
misschien digitaal deze keer? Daar raken we
ook steeds beter mee bekend. Op de foto
van ons digitale overleg kun je meteen zien
wie we zijn. Je kan altijd bij ons terecht met
vragen over activiteiten die we organiseren
maar ook voor alle andere zaken die niet
direct met het voetballen te maken hebben.
We staan ook altijd open voor tips en nieuwe
ideeën.
Om leuke activiteiten te kunnen blijven
organiseren zijn we op zoek naar versterking
van 2 personen. Wilma Kuijpers is dit voorjaar gestopt als lid van de Jeugdcommissie
en ook Inge Schenning heeft aangegeven na
dit seizoen te willen stoppen. Dit betekent
dat de jeugdcommissie straks nog maar uit
3 personen bestaat. En dat is echt te weinig.
Dus als je het leuk vindt om mee te denken
en af en toe een activiteit (mee) te organiseren dan ben je van harte welkom! Vraag één
van ons gerust om meer informatie!
Namens de Jeugdcommissie,
Inge Schenning
Maaike van de Wijdeven
Andre Olislagers
Tom van der Gouw
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V

anwege het grote belang
van inkomsten voor
onze vereniging gaat
de Nieuwjaarsloterij dit
seizoen gewoon door. Het is nog
niet duidelijk op welke wijze de
loten verkocht zullen worden door
onze jeugdleden, maar hiervan
worden jullie zo snel mogelijk
op de hoogte gebracht. Ook de
uitreiking van de prijzen zal in
januari waarschijnlijk wat anders
verlopen dan normaal. Houd de
media van v.v. Boskant in de gaten
voor mededelingen hierover.
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Bouwmaatvoering
Inmeten & uitzetten
Betonmaatvoering
GPS metingen
Hazelaarstraat 4
5492 ES Sint-Oedenrode

Tel. 06 53741530
info@bergenhuizentimmerwerken.nl

Bergenhuizen Bouwmaatvoering

Van rolmaat naar digitaal

H

et verzoek van de
sponsorcommissie om een
foto te maken van het JO12
team in hun nieuwe gesponsorde v.v.
Boskant tenue, was meteen ook dé
kans voor “Senior” om namens de
redactie van ons clubblad DBIR met
Hans Bergenhuizen, want hij was
degene die de kosten van het tenue
voor zijn rekening nam, aan tafel te
schuiven om eens te babbelen over
z’n nieuwe ‘carrière’ als ZZP’er. Nieuw
omdat hij in die ‘functie’ pas vanaf eind
2018 actief is. Hij werkte al langer als
ZZP’er onder de naam “Bergenhuizen
Timmerwerken”, maar door
aanhoudende rugproblemen koos hij na
bijna 18 jaar (!) voor een carrièreswitch.

‘Hans, graag wil ik ff terug in de tijd.
De term “Timmerwerken” geeft aan
dat je zeer waarschijnlijk als basis
op de LTS ‘afgestudeerd’ bent als
timmerman? Een gevolg van de werkzaamheden van je vader?’
‘Nee, dat niet. M’n vader had een baan
bij Philips. Hij was ploegleider bij de
afdeling Optiek, waar diverse typen lenzen werden vervaardigd. Er verscheen
een grijns op z’n gezicht. Een hamer
was daar niet echt nodig, hooguit voor
de scherven!
M’n buurman heeft me aangestoken.
Op jonge leeftijd wist ik al te vertellen
dat ik hetzelfde wilde gaan doen als hij.
Iets maken met de handen, dat trok me
wel aan. En ook het buiten zijn, geen
fabrieksbaantje. Dus werd het LTS. En
daarna..... MTS.’
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‘Niet al meteen geld verdienen na de
LTS?’
‘Na het doorlopen van de LTS was ik nog
maar 16. Ik voelde me nog veel te jong
om de bouw op te gaan. Philips kende indertijd nog het ‘Van der Willigen
fonds’ dat verder studeren financieel
ondersteunde. Die regeling telde ook
voor de kinderen van de werknemers.
Een extra stimulans dus om de MTS
(bouwkunde) te gaan doen. Dus toen
ik daar als 20-jarige vanaf kwam had ik
een flinke bagage aan ‘bouwkennis’ in
m’n bezit.’
‘Toen dus aan het werk?’
‘Jazeker, eigenlijk zou je kunnen zeggen: verder met het werk. Want toen
ik op de LTS zat werkte ik op de zaterdagen en in de vakantieperiode ook al

in de bouw (noem het maar vakantiewerk). Natuurlijk nog niet als volleerd
vakman, maar door het uitvoeren van
allerlei klusjes kreeg ik toch al een
goed gevoel van wat het werk allemaal
inhield. Na m’n MTS studie (medio
1998) had ik (overdag) al snel werk bij
een aannemer in de buurt. ’s Avonds en
zaterdags had ik m’n eigen klusjes.’
‘In vaste dienst of meteen al als
ZZP’er?’
‘In eerste instantie als “los-vaste”
werknemer, maar vrij snel al nam ik het
besluit om me in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en verder te gaan
als ZZP’er (begin 2000).
Er was overal werk genoeg en als ZZP’er
had ik ook de mogelijkheid om eigen
opdrachten aan te nemen. Voor de
grotere klussen was het wel handig
om samen te werken met anderen
(ZZP’ers). Vanaf 2001 heb ik met een
kennis uit Mariahout samengewerkt.
Daardoor was je ook in staat om, naast
het werk voor aannemers, met z’n
tweeën grotere karweien aan te nemen,
in de particuliere sector complete
huizen te bouwen.’
‘Complete huizen vanaf de bouwtekening in eigen beheer?’
‘Nee, dat niet. Mijn maat verzorgde al
het metselwerk en ik het timmerwerk.
De opdrachtgever (eigenaar van het
huis) regelde de gehele uitbesteding
en zocht ook personen voor de andere
klussen (loodgieters, elektricien, enz.).
Ook zorgde hij voor het bouwmateriaal.
Wel vaak in overleg met ons, omdat we,

door de werkzaamheden in de bouw,
natuurlijk veel contacten hadden, veel
mensen kenden en ook wisten wie de
beste vaklui waren!’

is de trein weer gaan lopen. Nog niet op
volle snelheid, maar al wel in een tempo
dat ik goed te werken had. Weer (meer
dan) voldoende klussen!’

‘Is in die periode jouw bedrijf Bergenhuizen Timmerwerken ontstaan?’
‘Eigenlijk niet in die periode. Vanaf 2006
ben ik zelf verder gegaan met timmerwerk. Vanaf die tijd zou je dus kunnen
spreken van m’n eigen timmerbedrijf. In
allerlei contacten (officiële offertes uitbrengen, rekeningen, contact KvK, enz.)
is het nodig een bedrijfsnaam te voeren.
Om wat meer bekendheid te krijgen
en reclame te maken voor m’n bedrijf
heb ik ook een website in het leven
geroepen. In de aanloop van het bedrijf
was ik ‘eigenaar-directeur-werknemer’,
toen het wat drukker werd (al snel na
de opstart) heb ik er een ‘knecht’ bij
moeten halen omdat ik het werk alleen
niet aan kon.’

‘Alles weer oké dus?’
‘Niet voor 100%, maar in ieder geval
voldoende om weer met plezier aan het
werk te zijn. Door de geboorte van Sam
(in 2010) en Jorn (2011) was de thuissituatie intussen ook veranderd. Als baby
was er voldoende ruimte, maar toen ze
wat groter werden, was het nodig om
(bouwtechnisch) ook thuis aan de gang
te gaan. De plannen werden medio 2016
serieus. Halfweg de werkzaamheden
kreeg ik toch weer problemen met m’n
rug. Uiteindelijk leidde dat, na een
nieuwe scan, begin 2018 tot een nieuwe
operatie. Het hele verhaal van revalideren begon opnieuw!
Gelukkig verliep het herstel in eerste instantie vlotter en beter dan die na de 1e
operatie in 2012, maar dat bleek maar
tijdelijk. Helemaal goed werd het niet
en ik bleef maar klachten houden.’

‘Goede start dus?’
‘Ja en nee. Wel die eerste jaren! Maar
medio 2009 kreeg ik rugproblemen. Dat
betekende dat ik opdrachten moest
afzeggen en ook selectief moest zijn in
het soort timmerwerk. Geen projecten
meer, maar lichter werk op uur basis.
Begin 2010 ging het gelukkig weer wat
beter en konden we weer flink aan de
gang. Helaas niet voor lang. Begin 2012
speelde m’n rug weer op. Therapie hielp
niet echt en er volgde april 2012 een
operatie. Het herstel duurde, ondanks
veel therapie, vrij lang. Uiteindelijk kon
ik, eind 2013 weer voor zo’n 85% van
m’n niveau aan de gang. Vanaf die tijd

‘Op zoek naar iets anders?’
‘Nou niet meteen. In eerste instantie ga
je in gesprek met de diverse doctoren
(eigen arts en die van de ziektewet). Je
probeert samen af te stemmen in hoeverre het werk in de huidige baan uitvoerbaar is. Zwaar werk kan niet meer,
dus je moet op zoek naar ander werk.
Blijven timmeren, maar dan alleen het
lichte werk is, spijtig genoeg, geen optie. Afgekeurd worden en dus voor altijd
thuis zitten, is voor mij helemaal geen
keuze! Dus blijft er niet veel anders over
dan ander lichter werk zoeken!’
‘Een tegenvaller?’
‘Op zich wel natuurlijk. Als je leuk werk
hebt dan wil je dat niet graag kwijt.
Maar de situatie is nou eenmaal zo.
Dus je kunt wel gaan ‘sippen’. Maar dat
levert niets op. Je kunt je energie beter
besteden aan het zoeken van nieuwe
uitdagingen die passen bij de nieuwe
situatie!’
‘Met succes?’
‘Door m’n opleiding enerzijds en het
werk als timmerman anderzijds was ik
goed bekend binnen de bouwwereld.
Dus was het logisch dat ik m’n eerste
‘verkenningsvlucht’ uitvoerde binnen
dat werkgebied. Eigenlijk al snel met
succes. Me bezig gaan houden als
bouwmaatvoerder! Dat leek me een
toepasselijke baan. Licht werk, veel beweging, veel afwisseling en nog steeds
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contacten in een vakgebied waar ik via
m’n timmerbedrijf goed bekend mee
ben!’
Even moest ik op de rem. Senior: ‘ik
zit helemaal niet in dat vak. Heb lang
geleden in eigen beheer weliswaar
een woning gebouwd, maar alleen
omdat ik vakmensen uit de bouw aan
het werk had. Was wel flink werken
trouwens. Voor mijn gevoel bestond
de term “bouwmaatvoerder” toen
nog niet!’
Hans schoot in de lach. ‘Dat bouwen,
dat zal wel een heel tijdje geleden zijn
geweest! De maatvoering in die tijd was
toen nog anders geregeld. De basis waren de tekeningen die door de architect
waren gemaakt. En door de gemeente
(via het kadaster) waren de percelen uitgezet. Dat is tegenwoordig niet anders.
Maar daarna werd het meetwerk wat
nodig was om alles conform tekening
op de goede plek te krijgen, gedaan
door (een of meer) van de bouwvakkers
die aan het project werkten. Vanzelfsprekend eentje die ter zake deskundig
was. Vaak was dat een betere timmerman, die naast z’n feitelijke werk, het
timmeren, veel extra werk had met het
uitzetten van de fundering, de muren,
de kozijnen, enz. Het gereedschap wat
daarbij gebruikt werd, was vaak niet
meer dan een rolmaat, metseldraad,
timmerpotlood, stelprofielen en hamer
en spijkers.
Steeds meer wordt dat meetwerk
neergelegd bij specialisten. Die maken
gebruik van de moderne technieken
(computers, CAD CAM tekenprogramma’s e.d). Bij veel projecten is tegenwoordig dus een ‘bouwmaatvoerder’
aan het werk.’
‘Een opleiding van een paar jaar?’
‘Voor een beginnend student misschien
wel. Die zal zich eerst moeten inwerken
in de bouwwereld. Die ervaring had ik
dus al. Maar het werken met computertechnieken moest ik me natuurlijk nog
wel eigen maken. Niet door een cursus,
maar door het in de praktijk starten met
simpele opdrachten. Daarin kreeg ik wel
ondersteuning van de leverancier van
de meetapparatuur. Voor de liefhebbers
van details: het apparaat waarmee
ik werk, wordt ook wel “Tachymeter”
genoemd. Dat liep niet altijd even vlot,
dus ik heb best wel wat (extra) tijd
moeten steken in het aanleren en de
uitvoering van de techniek.’

‘Nieuw werk dus?’
‘Jazeker, ik ben er eind 2018 mee
gestart. Ook weer als ZZP’er. Voor een
aantal aannemers verzorg ik het werk
wat betrekking heeft op maatvoering. Dat begint bij de controle van de
tekeningen, het meten en voor terugkoppeling digitaal verwerken van de
meetgegevens. Tijdens het meetwerk is
er vanzelfsprekend contact met de uitvoerenden zodat men op de hoogte is
van de diverse meetresultaten. Meteen
al kun je eventuele probleempunten
doorspreken.’
‘Verantwoordelijk werk dus, het moet
allemaal goed kloppen!’
‘Zeker, maar wel leuk werk. Een interessant vak. M’n timmerervaring uit het
verleden komt me heel goed van pas.
Het blijft de bouwwereld, dus ‘de praat’
is niet veel veranderd. Doordat je het
werk deels thuis doet (voorbereiding en
verwerking meetresultaten) en deels op
de bouwplaatsen (metingen en overleg
met uitvoerenden op de bouw), met
daartussen door nog het reizen, is het
een zeer afwisselende baan!
Doordat ik nu veel moet lopen (bij de
metingen) en geen zwaar tilwerk meer
heb zijn de rugklachten nagenoeg over!’
‘Spijt gehad van de overstap?’
‘Nee, zeker niet. Aan het begin denk je
nog wel eens terug aan de ‘oude’ tijd,
maar nu besef je dat een overstap weliswaar een uitdaging is, maar zeker niet
slecht hoeft te zijn!
Alles te samen gaat het lekker! Dit werk
bevalt me zeer goed! Grijnzend: een
probleempje heb ik nu wel: voor de
eventuele zware klussen aan/in m’n eigen huis, moet ik nu dus iemand anders
zoeken!’
Een mooi moment om het gesprek af te
sluiten! ‘Hans namens de redactie van
DBIR hartelijk bedankt voor dit openhartige gesprek. Het is duidelijk dat het
zo nu en dan niet allemaal op rolletjes
liep. Eens te meer blijkt maar weer dat
“de aanhouder wint”!
Veel succes met je nieuwe bedrijf! Een
klein puntje nog te doen: er zal nog een
nieuwe site gemaakt moeten worden
voor je nieuwe activiteiten!’
Senior.
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Hans Bergenhuizen steekt
Boskant JO12 in het nieuw!

O

ns JO12 team zit vol ongeduld te wachten op
het bericht van de regering waarin ze vertellen
dat de jeugd weer wedstrijden mag gaan
spelen. Voor hen kan dat niet snel genoeg gebeuren.
Ook omdat ze die wedstrijd in een compleet nieuw
tenue kunnen spelen. Gesponsord door Hans
Bergenhuizen!
Hans is sinds enkele maanden van baan veranderd.
Hij had eerst een timmerbedrijf, maar is nu alweer

ruim 1,5 jaar actief als ‘bouwmaatvoerder’. Wat dat
precies inhoudt kunnen jullie lezen op pagina 13
van dit clubblad. Natuurlijk zijn de leiders en spelers
blij met hun nieuwe tenue. En ze willen Hans via
dit stukje tekst dan ook heel hartelijk bedanken!
Eigenlijk kwam het voor hen ook een beetje
onverwacht, want in deze (Corona)tijd hebben de
bedrijven het best moeilijk. Een mooi nieuw tenue
was voor hun dus best een verrassing!

Op de foto: Boven van links naar rechts: Wim Vullings (leider), Luuk, Hein, Jibbe, Elle de Koning (leidster) en Hans
Bergenhuizen. Onder van links naar rechts: Robin, Milan, Ole, Nick en Roy. Op de foto ontbreekt Johan Vissers (leider)
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IN MEMORIAM
Wim van Hastenberg
Door Wil van der Linden namens v.v. Boskant.
Voorgedragen tijdens de herdenkingsbijeenkomst
op zondag 16 augustus.
Beste mensen, Frency, Alexander en Len.
Het overlijden van jullie pap, schoonvader, opa,
7 maanden na het overlijden van z’n geliefde
Leny is een zeer verdrietige gebeurtenis voor
jullie gezin, voor de familieleden en voor alle
personen die hem goed hebben gekend.
Het werd extra zwaar omdat door het Coronavirus op een heel andere manier afscheid genomen moest worden. Niet het afscheid dat jullie
en ook anderen in gedachte hadden.
Laten we deze middag met z’n allen proberen
de herinnering aan Wim meer inhoud te geven!
Met het overlijden van Wim, verliest Boskant
één van haar trouwste leden. Begin 1958 meldde
Wim zich aan bij de vereniging en wist dat vol
te houden tot aan z’n sterfdag, 30 maart jongsleden. Dat betekende dus ruim 62 jaar lid!
Da’s een hele tijd, een tijd waarin veel veranderd is, ook bij
ons clubke.
Wim heeft daar lang actief
aan bijgedragen. Naar mijn
mening doen we Wim
tekort als we daar niet
even op terug kijken.
Graag neem ik u dus
even mee terug in de
tijd!
Ut was unne jongen, dus dat Wim,
lid van v.v. Boskant
zou worden, werd
eigenlijk bij z’n
geboorte al beslist!
Voetbal werd de
nakomelingen
van de Van Hastenbergen in die
tijd immers al met
de paplepel ingegeven!
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In 1958, op 12-jarige leeftijd dus, werd hij lid van
onze vereniging. Sportpark “D’n Bult” werd z’n
officiële sportieve onderkomen! Ongetwijfeld
met een flinke hoeveelheid thuisbagage op voetbalgebied op zak, want veel ander vertier was er
in die tijd bij de jongere jeugd niet!
Heel veel informatie uit z’n jeugdtijd bij Boskant is in de boeken uit die tijd niet terug te
vinden. Duidelijk was in ieder geval dat hij met
de capaciteiten die hij had, een 1e elftalspeler
zou worden.
Wim was er in ieder geval wel bij, het bewijs
komt van de foto’s uit die tijd, toen Boskant 1
in de seizoenen ’65 - ’66 en ’66 - ’67 twee keer
achter elkaar kampioen werd, waarna het team
promoveerde naar de 4e klasse KNVB.
Het zal jullie niet verbazen dat er toen een aantal dagen flink gefeest werd!!
Heel lang is z’n voetbalcarrière niet geweest. Ik
heb nog een foto teruggevonden uit het seizoen
’70 - ‘71 waarop Wim staat afgebeeld. Dat is
zo’n beetje het moment waarop hij actief stopte
bij Boskant 1. Hij heeft nog wel een paar jaren
bij de lagere elftallen en heel sporadisch bij de
veteranen gevoetbald. Mede door enkele blessures en het feit dat hij het privé met z’n bedrijf
ook steeds drukker kreeg, besloot Wim om er
toen echt mee op te houden!
Maar dat wil niet zeggen dat hij niets te doen
had bij de club!!
Op jonge leeftijd was Wim namelijk, naast
voetbal, ook op andere fronten al actief voor d’n
Boskant. In het jaarverslag van 1962 las ik dat
Wim, samen met hunne Ad, het hoofdveld op
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Het laatste jaar was Wim al wat minder actief
bij die trainingen. Niet omdat hij niet wilde,
maar de werkzaamheden binnen het bestuur,
waar hij zich ook bezig hield met voetbaltechnische zaken, namen ook bij Wim veel uren in
beslag.

d’n Bult had “afgekrijt”. Op 17-jarige leeftijd dus
ook al vrijwilliger!
Z’n naam vond ik ook terug bij degenen die
de donateurskaarten aan de man brachten. En
ook toen al stond z’n naam, naast die van een
aantal van z’n broers, bij het rijtje van juniorenleiders en trainers.
Boskant was de jaren daarna bestuurlijk aan
verjonging toe. Het kon dus niet uitblijven: op
de ledenvergadering van januari 1967 werd
Wim, samen met zunne vaste maat, Ad van der
Velden, gekozen in het hoofdbestuur.
Toch bleef Wim nog actief op voetbalgebied.
Niet als speler, maar als trainer. In het seizoen
’79 - ’80 trainde hij de lagere teams. Hij zou dat
doen t/m seizoen ’83 - ’84 samen met Jan van
Hastenberg (de lange).
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Samen met Ad van der Velden en Bert de Koning behoorde Wim tot het drietal dat de “grote” bouwprojecten binnen onze vereniging trok.
Hij zat nog maar een “kouwe” maandag in het
hoofdbestuur toen z’n 1e klus op bouwgebied al
op z’n bordje belandde: de bouw van een eigen
kantine aan de Hazelaarstraat. Dat was in 1967.
Doordat de vereniging flink groeide moest er al
snel worden uitgebreid. Dat gebeurde in twee
stappen. In 1971 volgde een eerste aanpassing
en later, in een periode van vijf jaar, een 2e aanpassing!
Even was het rustig, maar toen diende het volgende karwei zich al aan. De “nieuwe” verlichting op het trainingsveld, want daar ging het
over, werd in 1979 gerealiseerd.
Veel tijd om te rusten was er niet, want door de
brand in de kantine, op 23 maart 1983, lag er
opnieuw een klus op het bordje van het bouwcomité. Minder dan een jaar later was de klus
geklaard; de kantine kon op 4 februari 1984
officieel worden geopend.
De promotie van Boskant 1 naar de 2e klasse
KNVB, enkele jaren later, bleek aanleiding tot
aanpassing van het sportcomplex. Wim kon
samen met z’n maten opnieuw aan de slag.
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De bouw van een eigen tribune stond op het
programma. De positieve commotie eromheen
bereikte ook het Eindhovens Dagblad dat in een
krantenartikel in 1987 uitgebreid berichtte over
de zelfwerkzaamheid bij v.v. Boskant. Vanzelfsprekend vergezeld van een grote foto waarop
Wim, Ad en Bert stonden afgebeeld.
Op 12 april 1988, ruim een half jaar na het ontstaan van het idee van een tribune, volgde de
officiële opening door burgemeester van Oerle.
Ook de nieuwe kleedlokalen, het volgende project, werd in relatief korte tijd gerealiseerd. Op
19 oktober 1990 verrichtte burgemeester van
Oerle de officiële opening er van.
Een nieuwe uitdaging! Een wedstrijdverlichting voor het hoofdveld en een uitbreiding van
bestuurskamer, in die volgorde. Op 20 juni 1995
was dat laatste gerealiseerd, waarmee een einde
kwam aan de activiteiten van het bouwcomité
voor wat betreft de grotere “klussen”.
Voor Wim, (en ook voor Ad), een mooi moment
om hun activiteiten binnen het hoofdbestuur
te beëindigen. In oktober ’95 werd afscheid van
hen genomen in de kantine. Beiden ontvingen
ze een gemeentelijke onderscheiding, uitgereikt
door burgemeester Schriek.
Voor Wim betekende dat moment ook het einde
van z’n inspanningen bij v.v. Boskant. Een einde
aan de vele uren die die activiteiten in beslag
namen. Maar de zondag bleef voor v.v. Boskant.
Samen met Leny de wedstrijden van ons 1e elftal
bezoeken om er na afloop aan de “ronde” tafel
nog eens gezellig over na te kletsen.

neus kwamen staan, zochten meestal snel weer
een andere plek. Je had je handen op die momenten altijd verdacht laag voor je, op bilhoogte of zoiets, en de knijpende beweging miste z’n
uitwerking niet!
Als clubman stond v.v. Boskant voor jou op plek
één. Ook toen je zelf niet meer actief voetbalde.
Samen met Leny trouwens die ook heel wat arbeid bij de club heeft verricht. Tijd en inzet voor
de club was voor jou geen discussie. Dat betreft
dan niet alleen de organisatorische werkzaamheden. Jij liet het niet zo merken, maar ook voor
wat betreft de financiële ondersteuning kon de
club altijd op je rekenen!
Bestuurlijk was je een “gouden vent”. Richting
spelers, trainers en kader was je helder. Als er
al eens sprake was van lichte onenigheden was
een gesprek met jou meestal voldoende. Ook al
was jouw reactie dan soms wel eens ‘kort door
de bocht’, je wist uiteindelijk wel een oplossing
aan te dragen. En je had er ook geen problemen
mee om, als het nodig was, het gehele team
daarbij aan te spreken. Jouw manier van werken
werd gewaardeerd en heel veel spelers keken
tegen je op!
En tot slot Wim, wil ik je namens v.v. Boskant en
ook namens mezelf bedanken voor die tijd bij
v.v. Boskant. Jouw tijd. Het was een mooie tijd.
Helaas is die voorbij. Vanaf nu zullen we het
moeten doen met de vele herinneringen, mooie
herinneringen!

Met z’n standaard terugkerende opmerking als
het even wat minder was: ‘Wat was het weer
smullen langs de lijn,’ was duidelijk hoe hij
er over dacht. Al was het soms ook wel eens
bedoeld om het ‘vuurke aon te stoken!’ Het
smaakte hem wel, als dat ook nog eens lukte!
Dan kwam er altijd een stevige knipoog achter
aan!
Beste Wim, toch nog even een persoonlijk
woordje waarmee ik mijn bijdrage aan deze
middag wil beëindigen:
Als voetballer liep je niet altijd voorop. Maar je
was slim in je rol als verdediger bij het opstellen
van het zogenaamde muurtje. Tegenstanders
die hun plaats daar in opeisten en recht voor je
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Tussenstanden 2020-2021
HET CORONAVIRUS ZORGT BIJ ALLE TEAMS VOOR EEN BIJZONDER ROMMELIG COMPETITIEVERLOOP
HELAAS VALT ER OP HET MOMENT DAN OOK NIET VEEL OP TE MAKEN UIT DE STANDENLIJSTEN
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T

ijdens Pinksteren vond een speciale editie van het
spelletje bingo plaats bij v.v. Boskant. De kantine werd
omgetoverd tot een kleine televisiestudio, waarin
‘Bingo Bea’ vol enthousiasme de Boskant Bingo presenteerde.
Ruim 150 deelnemers hadden zich aangemeld voor de bingo.
De activiteitencommissie zorgde ervoor dat iedereen zijn of
haar bingokaart tijdig in de brievenbus had ontvangen, zodat
iedereen om 14.00 uur klaar zat om te beginnen.
Voor de gevorderde speler wellicht ten overvloede, maar zodat
ook de debutanten kans maakten op een van de blauwwitte
prijzen, begon Bingo Bea met de uitleg van het spelletje. De
bingo had drie rondes, bestaande uit: het behalen van één
rijtje vol, vervolgens twee rijtjes vol en als laatste een volle
kaart. Een bingo kon kenbaar gemaakt worden door een foto te
appen van de bingokaart naar het bingonummer. De organisatie
controleerde de ingestuurde bingokaart en ondertussen werd er
een bonusgame gespeeld. Ook daar konden de deelnemers aan
meedoen door het antwoord in een appje te versturen naar het
bonusgamenummer. De antwoorden van de spelletjes ‘waar sta
ik?’, ‘wie zijn dit?’ en ‘waar is de bal?’ stroomden binnen, dus het
loten van een winnaar viel niet mee!
Na ongeveer 25 getrokken nummers, kwam de eerste foto
binnen op het bingonummer: Nik Versantvoort. De controle
verliep snel en Nik kon worden opgebeld. Ja Nik, bij een goede
bingo zou je live in de uitzending komen! Bij een volle kaart
wisten de deelnemers waar ze voor speelden, maar bij de
andere rondes werd dit tot het verlossende telefoontje geheim
gehouden. Nik ging er vandoor met een autoshirt van v.v.
Boskant, waardoor hij goed herkend kan worden als hij een ritje
maakt. De tweede bingo werd gewonnen door Cindy. Zij speelde
mee met o.a. Ilse van de Wijdeven en een paar andere bewoners
van de woongroep. Leuk Ilse, dat je live bij ons in de uitzending
was! Tijdens de kaartcontrole wist Jimmy Vorstenbosch
het goede antwoord te appen van de bonusgame en kwam
daardoor ook in de uitzending. Bij het doorgeven van het goede
antwoord mochten de deelnemers kiezen uit een van de zes
prijzendoosjes. Jimmy won hiermee een blauwe bal. In dezelfde
ronde werd nog zo’n bal gewonnen door Peter van den Elsen.
In de telefoongesprekken wilde Bingo Bea van alles van onze
kandidaten weten, waardoor er naast een potje bingo ook
genoeg kletspraat verkocht werd. Voor een valse bingo had de
organisatie al een prima plan bedacht, maar gelukkig waren alle
bingo’s juist!
Ook werd er tijdens de bingo gevraagd om een foto te sturen
van de deelnemers op de locaties. Leuk om te zien dat er zoveel
deelnemers meedoen en deze activiteit een succes is geworden!
We zien jullie graag weer bij de volgende activiteit!
Activiteitencommissie v.v. Boskant
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PRIJSWINNAARS
Ronde 1
1 RIJTJE
Prijs: autoshirtje vv Boskant
Winnaar: Nik Versantvoort
2 RIJTJES
Prijs: poef
Winnaar: Cindy (begeleidster Ilse v.d. Wijdeven)
VOLLE KAART
Prijs: rond zwembadje
Winnaar: Rick van der Zanden
BONUSSPEL 1
Prijs: bal
Winnaar: Jimmy Vorstenbosch
BONUSSPEL 2
Prijs: bal
Winnaar: Peter van den Elsen

Ronde 2
1 RIJTJE
Prijs: zomerpakket
Winnaar: Fem Vullings
2 RIJTJES
Prijs: koelbox
Winnaar: Wim Vullings
VOLLE KAART
Prijs: barbecue
Winnaar: Ron van Breemen
BONUSSPEL 3
Prijs: bakset
Winnaar: Fleur van Heesch
BONUSSPEL 4
Prijs: vouwbare tap
Winnaar: Sanne van Vorstenbosch

Ronde 3
1 RIJTJE
Prijs: zomerpakket
Winnaar: Tycho Mars
2 RIJTJES
Prijs: opblaas bed
Winnaar: Anita van den Oever
VOLLE KAART
Prijs: 4 persoons zwembad
Winnaar: Teun van den Biggelaar
BONUSSPEL 5
Prijs: bakset Bonusspel
Winnaar: Karin Verkuijlen
BONUSSPEL 6
Prijs: autoshirtje vv Boskant
Winnaar: Kristi van der Zanden
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OPEN MINIDAG

Op vrijdag 20 september vond de
inmiddels traditionele Open Minidag
weer plaats op ons sportpark.
De allerkleinsten hebben dan de kans
een proeftraining te volgen om te
kijken of ze het voetballen leuk vinden.
De opkomst was heel goed en we
mochten diverse nieuwe gezichten
verwelkomen, evenals een aantal
‘geroutineerde’ mini’s!
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N

a een warming up in de vorm van wat spelletjes en een
parcours, gingen de jongens en meisjes aan de slag
met de bal. Uiteraard werd er afgesloten met een echt
wedstrijdje. Uiteindelijk gingen alle kinderen met iets lekkers en
(uiteraard) een bal moe en voldaan weer naar huis.
Vanaf deze dag konden alle mini’s iedere zaterdagochtend komen
trainen!!

Dit trainen is geheel kosteloos en ook nieuwe kinderen blijven
meer dan welkom! Wel zoeken we nog wat vrijwilligers die af en toe
zo’n training willen verzorgen. Zou je dat graag willen
doen, kom dan zaterdagochtend (10.00 uur)
even kijken naar een voorbeeldtraining!
De kinderen zijn zeer enthousiast en
we hopen er volgend seizoen weer
een nieuw jeugdteam van te
kunnen formeren, dus de hulp
van vrijwilligers is hierbij heel
belangrijk!
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Herdenkingsbijeenkomst
Wim van Hastenberg
MET PRACHTIG GESCHENK AAN ONZE CLUB
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D

e herdenking van Wim
van Hastenberg is
een memorabele dag
geworden. Frency, zijn dochter,
kwam met het verzoek of zij deze
bijeenkomst op ons sportpark
mocht organiseren. Lang hebben
we hier niet over hoeven nadenken.
De Coronatijd heeft een normaal
afscheid in het water doen vallen
en daarnaast heeft zij naast
haar vader, ons erelid Wim van
Hastenberg, ook nog haar moeder
en fervent Boskant supporter Leny

van Hastenberg zeer recentelijk
verloren. Medewerking vanuit
onze club was vanwege deze
uitzonderlijke situatie daarom niet
meer dan vanzelfsprekend.
Na de sprekers was er een
wedstrijd tussen het jeugdteam
van ELI waar kleinzoon Len in
speelt en oud-selectiespelers van
v.v. Boskant onder leiding van Jan
Smits. De prachtige blauwwitte
rook ontnam Wim en Leny vanuit
hun skybox uit de hemel (zoals Ad

de Bever het zo mooi verwoordde)
misschien eventjes het zicht, maar
het sfeerplaatje was voor de vele
aanwezigen op de grond prachtig.
Ondanks de trieste achtergrond
was voor onze club misschien wel
het hoogtepunt dat onze voorzitter
door Frency ter nagedachtenis
aan haar vader een compleet
pannaveld aangeboden kreeg! Een
prachtig geschenk waar we in de
toekomst dankbaar en veelvuldig
gebruik van zullen gaan maken!

Foto's: Jeroen van de Sande ©MooiRooi
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Afscheid Tom van der Heijden

T

om kwam in 2014 als jong
talent over van de A1
van Blauw Geel naar de
selectie van v.v. Boskant. Erwin
had zojuist afscheid genomen van
het 1e elftal en Tom was ambitieus
genoeg om de uitdaging bij onze
club aan te gaan.
Dat ging hem goed af, want in het
eerste seizoen onder Henry van
Wanrooij dwong hij meteen een
basisplaats af.

Zoals gebruikelijk wil het
bestuur van v.v. Boskant het
eigen publiek de mogelijkheid
geven tijdens de eerste
thuiswedstrijd van het seizoen
afscheid te nemen van
spelers en kaderleden die, na
meerdere jaren trouwe dienst
bij Boskant 1, besloten hebben
ermee te stoppen.
Op 27 september betrof dat
keeper Tom van der Heijden,
die door aanhoudend
blessureleed helaas heeft
moeten beslissen te stoppen
bij de selectie van v.v. Boskant.

Ondanks zijn jonge leeftijd stond
hij zijn mannetje en pakte hij
regelmatig punten voor de ploeg.
Helaas sloeg het noodlot al vroeg
in het tweede seizoen toe; een
zware knieblessure dwong Tom tot
een zwaar revalidatieproces. Een
seizoen later was hij terug, maar
moest hij zich noodgedwongen via
het tweede elftal terug proberen
te knokken. Dit deed hij zonder
morren en als het eerste hem
nodig had, dan stond hij er ook.
Daarmee heeft hij veel respect bij
iedereen afgedwongen. Toen weer
een seizoen later de keeperspositie
opnieuw vrij kwam, kreeg Tom
eindelijk de beloning voor zijn
lange revalidatie: hij was weer de
keeper van ons eerste elftal.
Wederom liet hij zien een prima
keeper te zijn en in een lastig
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seizoen sleepte hij Boskant er
geregeld doorheen.
Toen vorig seizoen Vincent
weer terugkeerde als keeper,
maakte Tom zich op voor de
concurrentiestrijd. Helaas heeft hij
die strijd door een nieuwe, zware
blessure nooit echt aan kunnen
gaan en heeft hij moeten besluiten
te stoppen met het selectievoetbal.
Hoewel wij dat besluit volledig
begrijpen, vinden wij het als club
erg jammer Tom te moeten missen.
Met zijn pijlsnelle reflexen, mooie
1-tegen-1 reddingen en prachtige
lange trap was hij een meer
dan waardige keeper voor onze
selectie.
Dat hij bovendien altijd goed
gehumeurd bleef en ons met Lindy
ook nog aan een prima verzorgster
hielp, zorgt alleen maar voor extra
pluspunten.
Tom, namens spelers, staf,
bestuur en supporters heel
veel dank voor jouw inzet in de
afgelopen seizoenen. Het ga je
goed en we hopen je nog vaak
op ons sportpark te zien. Met een
bloemetje en een mooi aandenken
aan jouw Boskant-tijd hopen we
het toch nog een beetje positief af
te sluiten. Tom, bedankt!

Nieuws van de TC
DOOR RUDY NEGGERS

Alles is anders
Ruim een half jaar geleden heb ik voor de laatste
keer een stukje aangeleverd voor De Bal is Rond
en zoals altijd lees ik zoiets dan even terug voordat ik aan een nieuwe bijdrage begin. Zo ook deze
keer. Destijds zaten we net voor de coronacrisis en
lag de nadruk volledig op de sportieve prestaties,
het opleiden van kader en het werven van nieuwe
(kader)leden. Hoe anders is dat nu! De grootste
uitdaging bij de TC is op dit moment zoveel mogelijk voetbalactiviteiten aan te bieden binnen de
RIVM richtlijnen zonder de gezondheid van onze
spelers, begeleiders en toeschouwers in gevaar te
brengen. Met de continu veranderende regels en
richtlijnen vraagt dat ontzettend veel aanpassingsvermogen en communicatie. Bij elke verandering
moet afgewogen worden wat er precies wel en niet
mag, maar ook of al het toegestane in de huidige
situatie wel of niet wenselijk is. Enerzijds voelen
we de plicht onze leden zoveel mogelijk actief en
betrokken te houden, maar anderzijds hebben we
ook een verantwoordelijkheid in de strijd tegen
het virus, die er ééntje van de lange adem lijkt te
worden.
Ik zal in dit stuk proberen uit te leggen welke
gevolgen de coronacrisis tot nu toe op voetbaltechnisch vlak heeft gehad, welke keuzes we hebben
gemaakt en hoe de scenario’s voor de rest van het
seizoen eruit zien. Uiteraard geldt voor alles dat we
op elk moment weer in kunnen worden gehaald
door de werkelijkheid en dat sommige dingen
wellicht al achterhaald zijn op het moment dat het
clubblad uitkomt (dit stuk is begin november geschreven). Los van alle coronaperikelen zal ik ook
nog een aantal ‘reguliere’ zaken toelichten, want
uiteindelijk draait alles op de achtergrond natuurlijk gewoon door.

Seizoen 2019-2020
Begin maart wist Boskant 1 de thuiswedstrijd tegen
Essche Boys nog winnend af te sluiten, maar het
coronaspook was toen al aan zijn opmars begonnen. Achteraf zou dit ook meteen het slotstuk
blijken, want de competities werden eerst tijdelijk
en daarna definitief stopgezet. Destijds volkomen
terecht, want het virus sloeg bij alle verenigingen
(waaronder helaas ook de onze) keihard toe. Op
zo’n moment komt alles in een ander perspectief
te staan. In het voorjaar werd besloten dat de com-
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petities ongeldig werden verklaard en dat er dus
geen promoties of degradaties zouden zijn. Voor
een aantal teams betekende dit het mislopen van
een mogelijk kampioenschap, terwijl andere teams
juist een zeker lijkende degradatie ontliepen. Op
dat moment werd dat echter slechts ter kennisgeving aangenomen; er golden andere prioriteiten.
Niet alleen de competities, maar ook allerlei
aanvullende activiteiten konden eind vorig seizoen
geen doorgang vinden. Denk bijvoorbeeld aan het
familie- en vriendentoernooi, de vlooienmarkt,
het jeugdkamp, de pupil van de wedstrijd, de
ouder-kind wedstrijden, de wedstrijden van ons
Onder 23 team en de interne trainers- en leiderscursus. Al deze activiteiten versterken de binding
van onze (jeugd)leden met de vereniging en ook op
dat vlak kregen we dus een flinke klap.
Vanaf mei werd de situatie iets beter en konden
we in elk geval een paar dingen weer oppakken. Er
moest eerst een heel coronaprotocol voor worden ingediend bij de gemeente (en terecht), maar
uiteindelijk konden we weer gaan trainen met onze
jeugdelftallen. Eerst alleen de pupillen en later
ook de oudere jeugdteams en de selectie. Voor
de oudere jeugd en de senioren gold wel dat alle
trainingen moesten voldoen aan de 1,5 meter richtlijn en dat partijvormen dus niet mogelijk waren.
Er werd wat creativiteit gevraagd van de trainers,
want het bleek niet makkelijk dergelijke trainingen
voor langere tijd afwisselend en leuk te houden.
Iedereen was echter allang blij dat we weer op het
veld konden staan en nam de beperkingen op de
koop toe.
De jeugd kon het seizoen zelfs nog op een hele
leuke manier afsluiten. Het jeugdkamp kon dan wel
niet doorgaan, maar het lukte de kamporganisatie
(aangevuld met diverse andere vrijwilligers) om
binnen alle richtlijnen een tweedaags afsluitend
evenement voor de jeugd op poten te zetten. Op
dag 1 was er een grote zeskamp voor alle pupillenteams, inclusief luchtkussens en stormbanen.
Dit werd een groot succes. Op dag 2 was er voor
alle jeugdleden nog een onderling voetbaltoernooi, waardoor iedereen een vreemd en vervelend
seizoen toch nog op een leuke en sportieve manier
kon afsluiten. Iedereen die hierbij geholpen heeft
nogmaals heel veel dank!
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Seizoen 2020-2021: de aanloop
In de relatief rustige periode rondom de zomervakantie moesten we met de TC een kleine inhaalslag
maken m.b.t. het invullen van alle kaderfuncties
bij de jeugd en de senioren. Dit was tijdens de
‘lockdown’ periode nauwelijks mogelijk, enerzijds
omdat de prioriteiten elders lagen, maar anderzijds ook omdat je in die periode gewoon niemand
tegenkwam en kon spreken. Een lang verhaal kort:
vele gesprekken later konden we verheugd mededelen dat we het kader voor de selectie uiteindelijk
toch rond hadden. Met de trainers Sander en Ron
hadden we uiteraard al eerder afspraken gemaakt,
maar ook met Thom, Dana en Fred waren we er
snel uit. Zij wilden allemaal nog graag door! Voor
de verzorging op donderdagavond hebben we
met Raimond Loijen inmiddels een prima versterking aan boord. Raimond gaat zelf ook nog eens
voetballen in de lagere elftallen, dus hij vindt zijn
draai bij v.v. Boskant hopelijk heel snel. De assistent-scheidsrechter voor Boskant 1 bleek lange
tijd een serieus hoofdpijndossier. Er moest zelfs
een ludiek artikel in DeMooiRooiKrant aan te pas
komen om extra aandacht te genereren voor deze
cruciale vacature.

Wij waren zeer verbaasd over het grote aantal leden en supporters, dat dit niet doorhad en werkelijk dacht dat we zonder grensrechter zouden gaan
spelen....... Deze mensen zou ik alsnog graag even
willen verwijzen naar:
https://vvboskant.nl/media/nieuws/experiment-in-boskant-volgend-seizoen-zonder-grensrechters
Uiteindelijk kwam de oplossing uit onverwachte
hoek: Thijs van Asveldt had aangegeven te stoppen
i.v.m. zijn studie en werk. Het viel niet te combineren met de hele zondag op pad zijn om eerst
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zelf te voetballen en vervolgens te vlaggen. Toen
onverwacht bleek dat Thijs 1 stagedag minder had
dan verwacht in het nieuwe jaar, toonde hij zich
alsnog bereid om door te gaan als vlagger. Daarmee zijn we ontzettend blij, want we zaten al een
beetje met de handen in het haar. Tot slot keerde
ook een oude bekende weer terug bij Boskant, zij
het dit keer in een andere functie: na twee eerdere
periodes als verzorger is Gérard Eeuwes vanaf dit
seizoen de leider van Boskant 2. Hij vervangt in die
functie Ben Heijmans en zal Ron met raad en daad
gaan bijstaan. Ook bij het tweede ziet het er qua
invulling dus redelijk uit, maar we zijn nog altijd op
zoek naar een vaste assistent-scheidsrechter voor
dit team!
Ook bij de lagere elftallen, de vrouwen en de jeugd
moesten de gebruikelijke puzzels worden gelegd,
maar konden we uiteindelijk in een redelijk tot
goede bezetting van start. Bij de lagere elftallen
hebben we (Frank Konings en ik) in overleg met
de spelers besloten de invulling van Boskant 3 en
4 over een andere boeg te gooien. De wat jongere
spelers zijn nu ingedeeld in het 3e, terwijl de ‘routiniers’ het vierde zijn gaan vormen. Dit is beter voor
de aansluiting richting het 2e elftal, terwijl het ook
is gelukt de teams wat groter te maken. Met name
het derde kwam vorig seizoen geregeld spelers
tekort, doordat we teveel speculeerden op spelers
die terugkwamen vanuit het tweede en dat viel
i.v.m. blessures e.d. vaak tegen. We hopen dat probleem nu te hebben getackeld. Bij de vrouwen- en
meidenteams was het schuiven met de beschikbare poppetjes om tot de beste oplossing te komen.
Op termijn zouden we op zondag met de vrouwen
erg graag terug willen naar 11 tegen 11, maar het
is nog te vroeg om de meiden uit de huidige MO17
al grotendeels naar de senioren door te schuiven.
Dit zou bovendien ten koste gaan van het elftal
in de jeugd. Ilona heeft ontzettend veel mensen
gesproken, overgehaald en zitten puzzelen, maar
het is haar in haar debuutjaar in de TC uitstekend
afgegaan! Zonder iemand tekort te doen ook een
speciale vermelding voor Wendy de Koning en Elle
de Koning, die allebei op zaterdag de MO17 zijn
gaan coachen. Op zich niet zo bijzonder wellicht,
maar wel als je weet dat ze allebei ook al een pupillenteam coachen in de ochtend. Zij staan dus de
hele zaterdag paraat, zodat ook de meiden van de
MO17 kunnen voetballen!
De indeling van de jeugdteams lijkt ieder jaar
moeilijker te worden. Dit heeft te maken met de
wat vreemde opbouw van ons jeugdledenbestand.
In mei hadden we een groep spelers / speelsters
van 16-18 jaar, die te klein was om er 3 juniorenteams (2 jongens, 1 meisjes) van te maken. Daarna
volgt een serieus gat (met name jongens) in de
leeftijd 12-15 jaar. Dit is nog altijd een gevolg van
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de gebrekkige aanwas van jaren geleden toen er
nog niet of nauwelijks werd gebouwd in Boskant.
Hierdoor kunnen we in de leeftijdsgroep (JO13JO15) dit seizoen geen team op de been brengen, temeer doordat de paar jongens die we wel
hadden in deze leeftijdsgroep begrijpelijkerwijs
eieren voor hun geld hebben gekozen en ergens
anders zijn gaan voetballen (bij leeftijdsgenoten).
Dit gat zal de komende jaren een probleem blijven
en over een paar jaar ook voor een beperktere
doorstroom naar de senioren gaan zorgen. We
moeten hierop als vereniging bedacht zijn en nu
al nadenken over mogelijke oplossingen. Hoewel
het altijd een gevoelig onderwerp blijft, denk ik zelf
dat een structurele samenwerking met een andere
vereniging - in elk geval bij de junioren - voor het
komende seizoen serieus overwogen moet worden.
Het is erg belangrijk de komende, lastigere jaren bij
de junioren te overleven, want bij de pupillen ziet
het er qua aanwas uitstekend uit. We hebben jongens- en meisjesteams in diverse leeftijdsgroepen
en jaarlijks stroomt er ook weer een leuk groepje
mini’s in. Kortom: de toekomst ziet er rooskleurig
uit, maar we moeten er de komende jaren wel even
voor knokken.

Een actie om jeugdleden te werven
dus, zodat we het seizoen met de gewenste teams konden starten. Twee
of drie leden meer konden hierin echt
het verschil maken. Daarom stelde
Boskant een cadeaubon van 25 euro
van een sponsor naar keuze ter beschikking aan de eerste 5 mensen, die
een jeugdlid van 10-18 jaar zouden
aanbrengen. Bovendien zou onder
alle deelnemers een voetbalshirt
naar keuze worden verloot. De actie
werd een succes: we hebben alle 5 de
bonnen kunnen weggeven en dus ook
5 nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen om onze teams te versterken.
Dit was net het zetje dat we nodig
hadden!

WIN EEN SHIRT!
HELP ONS AAN NIEUWE LEDEN EN MAAK

KANS OP HET SHIRT VAN JOUW FAVORIET

E CLUB!

(JEUGD)SPELERS
GEZOCHT!
V.V. Boskant is vooral op zoek naar spelers / speelsters van
10 tot en met 18 jaar. De eerste 5 mensen die een nieuw lid
in deze leeftijdsgroep aanbrengen winnen een tegoedbon
van 25 euro bij een sponsor naar keuze.
Onder alle deelnemers die een nieuw lid (10-18 jaar)
aanbrengen, verloten wij een wedstrijdshirt van een
club naar keuze!
NEEM CONTACT OP VIA INFO@VVBOSKANT.NL
ALS JE WILT DEELNEMEN.

In dat kader moet ook de ledenwervingsactie worden gezien, die we in de zomermaanden hebben
uitgezet. De directe aanleiding voor deze actie was
het eerder geschetste probleem van het gat in de
leeftijdsgroep 12-15 jaar. We hebben in deze leeftijdsgroep sowieso geen team, maar de aantallen
waren ook te klein om zowel een JO17 als JO19
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op de been te brengen. Als dat niet zou lukken,
dan zouden we dit seizoen slechts 1 juniorenteam
hebben (jongens) en zou dit gat - en daarmee de
aansluiting naar de senioren - een nog groter en
langduriger probleem worden. Het was voor de TC
jeugd dan ook prioriteit 1 om zowel een JO17 als
JO19 op de been te krijgen. Maarten, Mark en Peter
zijn hiermee volle bak aan de slag gegaan. Er werd
met Jari, Dwayn en Glenn afgesproken dat zij als
dispensatiespelers toegevoegd zouden worden
aan de JO19, waarbij voor Glenn en Jari geldt dat
zij wel vast zijn toegevoegd aan de selectie en daar
voor hun kansen kunnen gaan. Deze jongens hebben allemaal in het belang van Boskant gedacht
en helpen de JO19 nog een jaar vooruit. Hetzelfde
geldt voor Vince Canters. Grote klasse jongens!
Helaas was het aantal spelers zelfs met deze dispensatiespelers net te klein voor een JO17 en een
JO19. Aanvullend was er nog een probleem bij de
JO12, waarvoor we uiteindelijk via een aanvullende dispensatieregeling van de KNVB een oplossing
hebben gevonden. Die oplossing is er echter alleen
voor dit seizoen, dus ook in deze leeftijden is aanwas met nieuwe leden cruciaal. Genoeg reden dus
om de hulp van onze leden in te roepen!

De winnaars van de cadeaubonnen
waren Frank Thijssen (De Vriendschap), Wout Vullings (Brabant
Sports), Fenna Doreleijers (Switch
Fashion & Lifestyle), Indy de Koning
(Brabant Sports) en Peter Beekx
(kantine v.v. Boskant). Een loting
onder deze 5 deelnemers bepaalde
uiteindelijk dat Frank Thijssen de
gelukkige winnaar werd van het shirt.
Hij koos het nieuwe tenue van Oranje
en kan onze jongens komende zomer
dus (hopelijk) in stijl ondersteunen op
het EK.

De Bal Is Rond Najaar 2020-2021

Seizoen 2020-2021: het begin
De eerste 2 maanden (inclusief voorbereiding)
hebben we nog redelijk normaal kunnen trainen en
spelen. Weliswaar met steeds wisselende regelgeving qua toeschouwers, omkleden, douchen etc.,
maar toch....... Al snel bleek echter dat het coronavirus zich niet zomaar gewonnen geeft. Vooral van
ons eerste elftal werden meerdere wedstrijden
afgelast doordat de tegenstanders met coronagevallen kampten. We konden er dan ook op wachten
dat de competities weer zouden worden stilgelegd
en dat gebeurde dan ook in oktober. De jeugd
mocht nog wel even door, maar na nieuwe maatregelen kunnen ook zij voorlopig alleen maar trainen.
Erg vervelend, maar het is even niet anders. In de
twee wedstrijden die Boskant 1 speelde werden
wel 4 punten gehaald en voor de thuiswedstrijd
tegen Tivoli hebben we ook nog afscheid kunnen nemen van Tom van der Heijden. Tom heeft
meerdere jaren het doel van Boskant verdedigd
en moest na een tweede zware blessure besluiten
om te stoppen. Een begrijpelijk besluit, maar voor
Boskant een verlies. Tom, nogmaals dank!
Nog voordat alles stilgelegd werd, hebben we ook
nog de 3e avond van onze interne opleiding voor
pupillentrainers en -leiders kunnen organiseren. De
eerste 2 sessies werden vorig seizoen al gehouden,
waarna corona roet in het eten gooide. Tijdens de
3e avond gaven 2 jeugdtrainers (Manuel en Anton)
een voorbeeldtraining, onder het toeziend oog
van hun collega-pupillentrainers. De trainingen
werden vervolgens in de kantine (kritisch) geëvalueerd onder leiding van Peter van der Heijden.
De opkomst was weer goed en er was ook veel
interactie. Hopelijk hebben de aanwezigen er ook
weer iets van opgestoken. Uiteraard hopen we ook
de 4e en afsluitende cursusavond nog te kunnen
organiseren na de winterstop. Hetzelfde geldt voor
de cursusavonden voor de juniorentrainers en –
leiders, waarvan we er vorig seizoen slechts eentje
hebben kunnen organiseren. Het verloopt allemaal
niet zoals gepland, maar we houden vol en gaan er
een mooie afsluiting aan geven!
De allerlaatste (senioren) wedstrijd van 2020 is
die van ons ‘Onder 23’ team geweest tegen VOW.
Terwijl onze premier op dat moment de verscherpte maatregelen aankondigde, boden onze jonkies
prima tegenstand tegen een fysiek sterkere en
gemiddeld duidelijk oudere tegenstander. Precies
waarvoor deze wedstrijden bedoeld zijn: onze
aankomende talenten zoveel mogelijk onder
weerstand laten spelen en laten wennen aan het
seniorenvoetbal. En voor onze ‘oudere’ talenten de
ideale kans om de kar binnen een team te trekken
en de nieuwelingen te ondersteunen. Helaas konden we vorig seizoen maar 1 wedstrijd met onze
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O23 spelen en ook nu is er na 1 wedstrijd dus weer
een streep door gezet. Hopelijk kunnen we dit na
de winterstop weer oppakken!

Seizoen 2020-2021: het vervolg
We gaan van persconferentie tot persconferentie
bekijken wat binnen de richtlijnen mogelijk en
wenselijk is om te doen. Op dit moment kiezen we
ervoor om alleen met onze jeugdteams te trainen,
waarbij spelers vanaf 18 jaar en ouder helaas niet
mee kunnen doen. Dit levert een knip op in de
JO19, omdat een deel wel en een ander deel nu
niet mag trainen. Dat voelt heel onnatuurlijk, maar
als club willen wij ons 100% aan de richtlijnen houden en gaan we het dus ook zo doen. De senioren
laten we dit moment helemaal niet in groepsverband trainen. De lagere elftallen (en wellicht de
dames ook) zullen dit wel overleven, maar voor de
selectiespelers geldt natuurlijk dat zij wel fit moeten zijn als straks de competities eventueel hervat
worden. Binnen de richtlijnen is het in theorie mogelijk in groepjes van 2 (en later misschien weer 4)
op het veld te trainen, maar wij hebben er bewust
voor gekozen dit niet te doen. De belangrijkste reden daarvoor is dat wij denken dat het met de paar
trainers die wij hebben niet te doen is iedereen op
afstand van elkaar te houden en binnen de richtlijnen te laten trainen. De besmettingscijfers liepen in
oktober dusdanig hard op, dat we als bestuur het
standpunt hebben ingenomen bij de senioren elk
niet-noodzakelijk onderling contact te vermijden,
zolang niet duidelijk is wanneer we weer kunnen
voetballen. Daarbij speelt ook mee dat de 1,5 meter trainingen uit het voorjaar geleerd hebben dat
het moeilijk is trainingen leuk en gevarieerd te houden en dat zal nog vele malen sterker gelden als je
ook nog in groepjes van 2 gaat trainen. Dit standpunt blijft gelden totdat er een concrete datum is,
waarop we ons kunnen gaan richten. Zodra (zoals
het er nu naar uitziet half december) hierover een
knoop wordt doorgehakt, zullen we het oppakken
van de groepstrainingen gaan plannen. Indien
nodig zal dit dan ook in viertallen en op 1,5 meter
moeten. Tot die tijd houden de selectiespelers zich
fit met een loop- en oefeningenschema, dat door
de technische staf is aangereikt. Ook het 35+ team
is hiermee fanatiek aan de slag gegaan!
De laatste update vanuit de KNVB is dat men wil
overschakelen op het zogenaamde plan B. Alles
blijft afhankelijk van de corona ontwikkelingen,
maar het streven nu is om voor zowel de senioren
als de jeugd de competities weer te hervatten in
het weekend van 16/17 januari en het volledige
seizoen uit te spelen. In dat geval zullen bij de senioren de nacompetities vervallen en moet er dus
een alternatieve promotie- en degradatieregeling
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worden bedacht. Daarbij zullen midweekse wedstrijden ingepland moeten worden om op tijd klaar
te zijn. Voorlopig gaan ook wij in onze planning
uit van dit scenario, waarvan we medio december
zullen weten of het haalbaar is.
Blijkt dit niet het geval, dan zijn er allerlei alternatieve competitievormen, variërend van halve
competities tot opgesplitste competities. Op dit
moment heeft het nog niet veel zin om op al die
scenario’s vooruit te lopen.
Hoe het ook loopt, het is sowieso wel duidelijk dat
er dit kalenderjaar bij de senioren niet veel meer
zal gebeuren. Dit is vooral sportief heel jammer,
maar heeft ook een aantal andere (vervelende)
consequenties op TC vlak. Ten eerste is in overleg
met alle betrokkenen besloten dat we voorlopig
geen vrijwilligersvergoedingen en reiskosten meer
uitkeren. De financiële situatie van de vereniging
laat dit simpelweg niet toe. Uiteraard begrijpen alle
betrokkenen dit volledig en staan ze er 100% achter. Met onze hoofdtrainer zijn we in overleg hoe
we straks de trainingen weer gaan oppakken, maar
ook op welke andere manieren hij op dit moment
een bijdrage kan leveren aan de vereniging, bijvoorbeeld richting de jeugd. Ook de trainer begrijpt
dit volledig en springt graag bij waar nodig.
Een andere bijkomstigheid is dat we straks al in
januari zitten, terwijl het seizoen gevoelsmatig nog
maar net begonnen is. Met slechts enkele wedstrijden gespeeld vinden wij het nu te vroeg om al met
alle kaderleden om tafel te gaan over hun plannen
voor volgend seizoen. Normaal gesproken willen
we de meeste gesprekken hierover voor de kerst
hebben gevoerd, maar dat gaat dit seizoen sowieso
later worden.

Versterking gevraagd
Richting het nieuwe seizoen zullen wij alle kaderfuncties weer ingevuld proberen te krijgen, maar
op korte termijn is het belangrijk dat 2 vacatures al
eerder aandacht krijgen:
1.

TC jeugd: contactpersoon pupillen.
Deze functie vervul ik (Rudy) momenteel zelf
nog altijd. Als voorzitter van de TC komen er
te veel dingen op je af om deze functie goed te
blijven invullen. Bovendien is het binnen een
structuur niet goed als er op meerdere plekken
hetzelfde poppetje zit. Het is altijd beter als
meer mensen ergens naar kijken en er hun mening over vormen. Maarten heeft vorig seizoen
de coördinatie van de totale TC jeugd al van
mij overgenomen en dat is een stap in de goede richting. Het is nu belangrijk dat er ook een
nieuwe contactpersoon voor de pupillen komt.
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De belangrijkste taken binnen deze functie zijn
het meedenken over de teamindelingen en de
kaderfuncties. We zouden deze persoon graag
op zo kort mogelijke termijn toevoegen aan
de TC jeugd, zodat hij/zij het hele traject qua
teamindelingen richting het nieuwe seizoen
kan meemaken. Heb je interesse of wil je meer
weten? Meld je a.u.b. even bij mij of 1 van de
andere leden van de TC jeugd (zie onder).
2.

Keeperstrainer jeugd.
Wekelijks worden onze jeugdkeepers onder
handen genomen door Stan Veldkamp en
Vince Canters. De jeugdkeepers vinden dit ontzettend leuk en je ziet de keepers gedurende
het seizoen ook beter worden. Een echte meerwaarde dus binnen de jeugdafdeling! Helaas
moeten Stan en Vince ermee stoppen i.v.m. te
drukke werkzaamheden en (in het geval van
Stan) een aanstaand vaderschap. Veel dank
aan Stan en Vince, die hierin veel tijd hebben
gestopt, maar tevens de oproep aan iedereen
om mee te denken over mogelijke vervanging.
Het zou erg zonde zijn als we dit stukje meerwaarde / maatwerk richting onze jeugdkeepers
verloren moeten laten gaan.
Rudy Neggers
TC v.v. Boskant

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

Maarten van der Linden
Coördinator Technische Commissie
jeugd.
Mark van der Heijden
Contactpersoon junioren.
Wedstrijdzaken

Wil van der Linden
Contactpersoon selectie (evaluatiegesprekken). Verzorgt contact met
pers.

Willy van der Heijden
Wedstrijdsecretaris senioren en
contactpersoon scheidsrechters
senioren.

Frank Konings
Contactpersoon lagere elftallen.

Kim van de Wijdeven
Wedstrijdsecretaris jeugd.

Ilona van Galen
Contactpersoon meisjes en dames.

Yannick Opheij
Scheidsrechtercoördinator jeugd.

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

Jolanda van Acht
Oefenwedstrijden jeugd.
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Tom van der Gouw
Jeugdtoernooien.

• Belettering
• Full Color
• Presentatie objecten

Sint-Oedenrode

www.roxs.nl

www.signinc.eu

Onderhoud sportpark
O

p zaterdag 1 augustus
is door een vijftiental
vrijwilligers een opstart
gemaakt met het onderhoud van het
sportpark. Enkele personen konden
hun energie kwijt aan de kantine
(buitenzijde en terras). Voor de
anderen lag er nog voldoende werk
op het sportpark! Overigens zorgde
het zomerse weer er voor dat er niet
echt sprake was van "voorzichtig"
warm lopen!
De aanwezigen hadden na een
voormiddag hard werken de
verkoelende versnapering na afloop
dan ook van harte verdiend!
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Jimmy Vorstenbosch

V

DE AANHOUDER WINT!

V Boskant heeft er een
‘international’ bij! Al
een geruime tijd, vanaf
augustus 2019, de voorbereiding niet
meegerekend. Oud nieuws dus?
Binnen onze vereniging misschien
wel. Maar daarbuiten (maar wel
binnen Meierijstad) zal die informatie
zeer waarschijnlijk pas geland zijn
bij/na de uitreiking van de Sport
Awards Meierijstad. Een activiteit die
gepland was in maart 2020, maar
door de Coronaperikelen pas medio
september 2020 doorgang vond. In
het weekend van 19-20 september
werd Jimmy de trotse bezitter van
een tweetal trofeeën. Hij won een
prijs in de categorie “Sporter met een
beperking” en hij werd de winnaar
van de publieksprijs. Het werd een
onvergetelijke avond voor hem!
We moeten terug in de tijd. En
niet zomaar een beetje. Bij de
geboorte van Jimmy, op 16 februari
2000, bleek al snel dat hij een
nierafwijking had. Dat was een
handicap, maar dat weerhield hem
er niet van op jonge leeftijd te gaan
voetballen bij v.v. Boskant. Gelukkig
kwam hij in aanmerking voor een
niertransplantatie waardoor z’n leven
wat comfortabeler zou worden. Juni
2004 kreeg hij een nieuwe nier. Het
zat hem echter niet mee. Binnen 10
jaar weigerde de nier dienst en moest

Jimmy aan een nieuwe. Die operatie
werd juni 2014 uitgevoerd. In februari
2018 moest hij opnieuw worden
geopereerd en werd voor de 3e keer
een nieuwe nier aangebracht. Drie
maal is scheepsrecht zullen we maar
hopen!
Natuurlijk zorgde de nier problematiek
voor een (groot) aantal ongemakken,
maar met veel wilskracht lukte het
Jimmy telkens weer om z’n grootste
hobby, het voetbal, te beoefenen.
Toen hem ter ore kwam dat er
een mogelijkheid was om z’n
voetbalactiviteiten uit te breiden,
was het plan zo getrokken. Naast
sportwedstrijden voor de gezonde
mens, bleken er wedstrijden
georganiseerd te worden voor mensen
met gezondheidsproblemen. Ook
voor mensen met problemen aan
organen zoals de nieren. Jimmy
twijfelde geen moment en meldde
zich aan bij het Nederlandse
Transplantatie Voetbalteam. Na een
voorbereiding van ruim 6 maanden
(inclusief het spelen van een aantal
oefenwedstrijden), vertrok het
Nederlands team (Internationaal
dus!) september 2019 naar Newcastle
(Engeland) om mee te doen aan
de World Transplant Games. Door
een nederlaag tegen thuisploeg
Engeland (in de finale!) behaalde
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het Nederlandse team een zilveren
medaille. Een uitstekende prestatie!
Binnen Meierijstad worden de
sportprestaties van de inwoners
jaarlijks gevolgd. In maart-april van
het daaropvolgende jaar worden per
categorie prijzen uitgereikt. Standaard
is dat een feestelijke happening, met
leuke presentaties en een hapje en
een drankje. Het coronavirus zorgde
er voor dat de geplande datum (maart
2020) moest worden verplaatst naar
september 2020.
Jimmy was, gezien z’n zilveren
medaille bij de World Transplant
Games, natuurlijk van de partij en was,
met een tiental anderen, genomineerd
voor de categorie: Sporter met een
beperking. De uitreiking was, in
verband met de Coronavoorschriften,
qua uitstraling minder groots dan
voorgaande jaren, maar het resultaat;
winnaar van bovengenoemde
categorie, maakte alles goed!
Z’n avond kon natuurlijk helemaal
niet meer stuk toen hij (uit de ruim
3500 uitgebrachte publieksstemmen)
ook de publieksprijs won, getuige ook
z’n spontane reactie bij de uitreiking
van die bokaal: “De publieksprijs, dat
vind ik nog het mooiste!”

‘IT’S OKAY TO BE NOT OKAY’
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Recycling op het voetbalveld
Fashion van oude voetbalkleding

O

ud v.v. Boskant-lid Naomi Opheij is
afgelopen september afgestudeerd aan
het Amsterdam Fashion Institute (AMFI)
als Fashion Designer. Ze is afgestudeerd met
een collectie gemaakt van onder andere oude
voetbaltenues van v.v. Boskant. Zo heeft ze van
onze oude voetbalsokken en voetbalbroekjes
deze bovenstaande outfits gemaakt.
Haar collectie genaamd; ‘It’s okay to be not
okay’, begint het gesprek en wil door middel van
de kledingstukken het taboe rondom studenten
burn-outs doorbreken. Mensen die last hebben
van een burn-out (of burn-out klachten)
worden vaak geadviseerd om hun levensstijl
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te veranderen. Zo worden ze met name
geadviseerd om regelmatig te gaan sporten
zodat ze gezonder leven en meer regelmaat in
hun leven krijgen.
Wanneer een student geen puf heeft om te
gaan sporten en zich thuis terugtrekt, wordt dit
vaak gedaan in dezelfde comfortabel zittende
sportkleding. Vandaar het gebruik van de
verschillende soorten voetbalkleding in deze
collectie.
Benieuwd naar haar volledige concept, foto’s
en videoclip? Bezoek www.naomiopheij.com/
graduationhbo
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ZOEKT SCHEIDSR

ECHTERS!

ROB is een sam
enwerkingsve
rband van de
voetbalverenig
ingen Rhode, O
llandia en Bos
waarbij scheid
kant,
srechters tuss
en deze 3 club
s rouleren.
Lijkt het je leu
k om af en toe
of met regelm
wedstrijden te
aat
fluiten, neem d
an contact op
van de onders
met een
taande person
en voor meer in
formatie.
Rinus Timme
rs
06-15490133
Peter van Lier
op
06-51487115
Willy van der
Heijden
06-11473560
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EDO BRANS BOUW
DAK & TIMMERWERKEN

Verenigingsnieuws

O

ndanks coronatijd zou onderstaand
artikel toch boordevol nieuws kunnen staan. Gelukkig hoeft de schrijver van dit stuk niet alle zeilen bij te zetten
om al deze informatie hieronder met jullie
te delen. Veel “gras is reeds in andere
teksten voor de voeten weg gemaaid”. De
informatie hieronder betreft dus zaken die
nog niet c.q. summier elders in dit blad zijn
beschreven. Weinig doublures dus en hierdoor een (nog) leeswaardiger, bijzondere
(want alleen digitale) editie van onze Bal is
Rond. Net als veel lezers ben ik een groot
voorstander van “De Bal Is Rond” in een
tastbaar glossy formaat, maar de besparing die het onze club in deze moeilijke tijd
oplevert is substantieel.

Investeringen
Toch is het niet zo dat we onze portemonnee helemaal dicht houden. We hebben
geld uitgetrokken om van onze overkapping, wanneer we willen, een “dichte” ruimte te kunnen maken. Hierdoor kunnen we
ook met slecht weer, meer mensen in onze
kantine herbergen. We weten niet hoelang
de beperkingen qua hoeveelheid kantinebezoekers gehandhaafd blijven. Met deze
ingreep kunnen we in ieder geval meer
mensen kwijt. Dankzij een groep slimme en
handige vrijwilligers worden extra zeilen
geïnstalleerd. Tevens is er al een kozijn met
buitendeur gemonteerd, waardoor we via
een normale deur de “zaal” kunnen betreden. Met dit alles hopen we uiteindelijk
een comfortabele extra ruimte te hebben
gerealiseerd die zich op termijn misschien
nog wel zelf terug verdient.
Een investering die ons niets kost is het
door Frency van Hastenberg in naam van
haar vader Wim van Hastenberg aangeboden pannaveld. Een werkgroep is bezig met
de ontwikkeling van dit veld. Er zijn oriënterende gesprekken geweest en bezoekjes
bij collega-verenigingen om inspiratie op te
doen en tips te krijgen.
Zoals velen al gezien en gemerkt hebben,
maken we al enige tijd gebruik van de
hypermoderne LED verlichting. Zodra we
weer “mogen” komt er nog een officiële
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opening waarin we onze grote dank kunnen uitspreken aan de mensen en organisaties die dit megaproject voor ons mogelijk
hebben gemaakt. We hebben wat aanloopproblemen gehad, maar langzamerhand
kunnen we onbezorgd van deze luxe investering gaan profiteren. De lichtopbrengst
is zeer goed en bovendien besparen we op
de energiekosten, al moeten we, omdat
we veld 2 moeten sparen, ook nog gebruik
blijven maken van de lichtinstallatie op het
trainingsveld aan de Populierenlaan, wat
natuurlijk in het kader van energiebesparing geen fijne oplossing is.

Kunstgras
Om wel optimaal van de LED verlichting
te kunnen profiteren is het geen geheim
dat we graag kunstgras willen hebben.
Wanneer veld 2 een kunstgrasveld wordt
kunnen we hier veel intensiever gebruik
van gaan maken. Wanneer we hierdoor het
trainingsveld aan de Populierenlaan niet
meer nodig hebben kunnen we besparen op energiekosten en huurkosten. We
blijven op verschillende manieren bij de gemeente aandacht vragen voor onze wens.
Wij zijn van mening dat de kwestie kunstgras los gekoppeld kan worden gezien van
de kwestie MFA.

Inkomsten
Zoals bekend is een groot gedeelte van
de hierboven genoemde LED investering
betaald uit de inkomsten vanuit de zeer
succesvolle Goederen- en Dienstenveiling.
Dit zijn inkomsten die we om de zoveel
jaar binnenkrijgen. Uiteraard hebben we
ook structurele inkomsten uit andere
bronnen. Sommige inkomstenbronnen
blijven stabiel. Denk hierbij aan onze contributie-inkomsten en sponsorinkomsten.
Hiervoor zijn wij onze leden en sponsoren
ontzettend veel dank verschuldigd. Om het
ledenbestand nog iets op te vijzelen zijn
er afgelopen maanden nog extra ludieke
acties uitgevoerd. Zo kan niemand ontgaan
zijn dat je prijzen kon winnen als je nieuwe
leden (in een specifieke benodigde leeftijdscategorie) aanbracht.
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Ook “agressievere” vormen van ledenwerving zijn niet geschuwd. Zo zijn er mailtjes
uitgegaan en telefoontjes gepleegd naar
mensen die een huis van bekende Boskanters gekocht hadden en hebben we “in de
nieuwe buurt” huis-aan-huis aangebeld,
een wervend praatje gehouden en ons paradepaardje “De Bal Is Rond” uitgedeeld.
Daar tegenover staat dat het duidelijk
moge zijn dat onze kantine-inkomsten een
gevoelige klap krijgen. Ook is de uiterst
lucratieve vlooienmarkt niet doorgegaan
en missen we nu ook de inkomsten vanuit de wedstrijdloterij. Gelukkig gaat de
Nieuwjaarsloterij wel door. Een groep
vrijwilligers vanuit de jeugdcommissie en
de activiteitencommissie is bezig om een
leuke en ludieke draai te gaan geven aan
deze belangrijke inkomstenbron. Dit ook
omdat nog niet bekend is, of de nieuwjaarsreceptie (waar doorgaans de trekking
plaats vindt) in de traditionele vorm door
kan gaan. Dus koop allemaal lootjes, zodat
je niet alleen prijzen kunt winnen, maar ook
de spanning van de trekking “nieuwe stijl”
mee kunt maken!!
Een inmiddels jaarlijks terugkomende
inkomstenbron is de Clubsupport actie
vanuit de Rabobank. Ook dit jaar kregen
we weer een enorme boost. Niet alleen
vanwege het geweldige bedrag dat we te-

gemoet kunnen zien, maar ook vanwege de
hiermee samenhangende enorme hoeveelheid stemmen. In onze kring moeten we
als Boskant/Rooi zijnde “concurreren” met
verenigingen uit o.a. Schijndel, Liempde,
Boxtel, Den Dungen en Sint Michielsgestel.
In al dit geweld zijn we als klein clubje maar
mooi als 6e van 438 deelnemende verenigingen geëindigd!!! Hier zijn we geweldig
trots op. Dank aan alle stemmers!!

Algemene Ledenvergadering
Op onze 71e verjaardag (7 november) is
een mailtje naar alle leden uitgegaan met
de mededeling dat we onze ledenvergadering verschuiven naar begin volgend jaar.
We willen namelijk heel graag toch een
“live” ledenvergadering houden inclusief
alle bijbehorende formaliteiten en dat is op
dit moment niet mogelijk. Wel houden we
(op 26 november) een digitale informatieavond. We hebben namelijk grote behoefte
aan contact met jullie en willen jullie graag
informeren over diverse zaken. Op het moment van dit schrijven is nog niet helemaal
duidelijk hoe we één en ander (digitaal)
gaan organiseren, maar het zou enorm
fijn zijn als veel mensen “aanwezig” zijn.
Hiermee kan dan de titel van deze uitgave
van De Bal is Rond bewaarheid worden:
“Verbondenheid”.

Winnaar van de ledenactie Frank
Thijssen krijgt zijn favoriete shirt
uitgereikt van de voorzitter.
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Alternatief jeugdkamp
Lange tijd zag het er naar
uit dat het voetbalseizoen
als een nachtkaars zou
uitgaan. Sportief was dat
helaas ook zo. Vanaf de
2e week in maart was er
niet meer gevoetbald. Ook
allerlei andere activiteiten
werden in verband met
het coronavirus afgelast.

V

de overige pupillen het startschot
voor een alternatief ‘Light-versiejeugdkamp’. Leuke spelen, veel
enthousiasme en natuurlijk als
beloning na afloop ‘frites eten’!

Voor de pupillen was het op
zaterdag al feest. Nadat er op het
grote springkussen door de mini’s
was ‘warmgedraaid’, volgde voor

Ook voor de zondag was er
een programma, zowel voor de
pupillen als voor de junioren.
Het onderlinge voetbaltoernooi
had weliswaar een meer
vriendschappelijk karakter dan
standaard, maar zorgde er wel
voor dat het seizoen toch nog met
een ‘voetbalgevoel’ kon worden
afgesloten.

oor de Boskant pupillen
betekende het dat ook
het jeugdkamp geschrapt
werd. Een ramp, want daar keek
onze jeugd zowat het gehele jaar
hééé.......ééél verlangend naar uit.
Gelukkig kwam er in de loop van
juni wat meer ruimte. Voldoende
in ieder geval om als afsluiting een
alternatief programma op te zetten
op het eigen sportpark.
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KOOP LOKAAL!
STEUN ONZE SPONSOREN

Sponsoren bedankt!
Voor het steunen van onze club
in deze moeilijke corona tijd.

Pupil van de wedstrijd
T
ieme Bekkers mocht op zondag 8 maart als
“pupil van de wedstrijd” bij de thuiswedstrijd
van Boskant 1 tegen Essche Boys 1 aanleggen
tegen Bart Spooren, doelman van Essche Boys 1. Als
goalgetter-pur-sang normaal gesproken een kolfje
naar de hand van Tieme. En ook deze keer lukte
het om de bal voorbij de Essche Boys doelman te
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plaatsen. Tieme speelt in de JO10-1 bij Boskant
voornamelijk als diepste spits, waar hij door een
uitstekend en gericht schot menig doelpunt meepikt.
Hij staat vaak op de goede plek, maar mag van
zijn trainers nog wel wat meer bewegen! De regen
maakte dat het wel wat fris was, maar hij had echt wel
genoten van de wedstrijd!
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Nieuws van de sponsorcommissie
I E D E R E

H

et zijn rare tijden, mensen!
We zijn met z’n allen zoekende en komen soms voor
lastige keuzes te staan als gevolg van
de corona-pandemie. Zowel privé als
zakelijk. Sommige branches floreren en
laten mooie cijfers zien, anderen hebben duidelijk te lijden onder het virus.
Voor de leden van de sponsorcommissie was er deze zomer de uitdaging om
de aflopende sponsorcontracten, en
dat waren er nogal wat(!), te verlengen.
Rekening houdend met een gewijzigd economisch perspectief bij onze
sponsors gingen we ieder aan de slag
met het benaderen van betreffende
sponsors. Tot ons genoegen kunnen we
melden dat we slechts van een aantal
sponsors afscheid hebben genomen.
En dat had uiteenlopende redenen.
Jack en Dorien Verhaegh van de
gelijknamige (markt)handel in Aard-

C E N T

T E LT !

appelen, Groente & Fruit hebben hun
verkoopwagen definitief in de schuur
gezet en hun bedrijf mede vanwege
gezondheidsredenen beëindigd. Wij
hebben ze bedankt voor jarenlange
trouwe sponsoring en we wensen ze
een gezonde en fijne toekomst.

KOOP LOKAAL,
KOOP BIJ ONZE
SPONSOREN!!
Jan van der Linden van Kolin Metaalbewerking droeg zijn bedrijf over aan
zijn compagnon Frank Hagelaars en is
gaan genieten van zijn welverdiende

pensioen. Jan was sponsor vanaf het
eerste uur van zijn bedrijf, toen hij
samen met Piet de Koning startte in de
garage van Piet aan de Kastanjestraat.
Met zijn pensionering is de verbintenis
met zijn andere bedrijf Graveertechniek Nijnsel ook ten einde gekomen.
Frank blijft ons namens Kolin Metaalbewerking de komende jaren zeker
nog steunen. Waarvoor dank, Jan en
Frank!
Met Cafetaria de Koffer, Fred Verhagen Schilderwerken, De Peppelhoeve
en TVE Reclameproducties kwamen
we na goede gesprekken met begrip
voor elkaars standpunt niet tot een
nieuwe overeenkomst. Wij danken
Hans en Jolanda de Laat, Fred Verhagen, Albert en Dianne Sanders en Hennie van Osch voor jarenlange financiële
steun aan onze vereniging.
We verwelkomen ook twee nieuwe
sponsors:
Hans Bergenhuizen had vorig seizoen
al laten weten met zijn bedrijf Bergenhuizen Bouwmaatvoering iets te
willen betekenen voor de vereniging.
En dan met name voor de jeugd. Dit
voorjaar kwamen we met Hans (en
Angela natuurlijk) overeen dat hij vanaf
seizoen ’20-’21 stersponsor van de club
wordt en dat de naam van zijn bedrijf
de komende jaren prijkt op de nieuwe
shirts van v.v. Boskant JO12. Op de
kop van veld 2 kunnen jullie zijn frisse,
nieuwe spandoek zien hangen, naast
dat van Edo Brans, Ton v.d. Wijdeven en
Nik Versantvoort waarmee een echte
‘bouwhoek’ is ontstaan. Hans heeft
met zijn voormalige timmerbedrijf een
noodzakelijke switch gemaakt naar de
bouwmaatvoering; met zijn total-station voert hij allerlei meetwerkzaamheden uit. Van uitzetten van een bouw
tot complexe maatvoeringen en zelfs
het uitzetten van een motorcrossbaan
En dat gaat hem goed af getuige de
vele opdrachten die in foto’s op social
media voorbij komen. Succes Hans en
bedankt voor je steun.
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de sponsors alsnog te bedanken en
om iets leuks voor hen te organiseren.
Gezien de recente ontwikkelingen met
betrekking tot hetzelfde virus lijkt ook
dat vooralsnog niet gepland te kunnen
worden. Hebben jullie wensen of ideeën voor de invulling van deze avond?
Laat het ons weten.
We beseffen dat onze sponsors met
het verbannen van publiek van ons
sportpark ook niet de aandacht krijgen
die ze verdienen. Ook daarover denken
we koortsachtig na hoe dat gemis te
kunnen compenseren. Intussen danken
we de sponsors voor hun begrip voor
deze onvoorziene situatie en blijven we
onze leden aansporen om toch vooral
bij onze sponsoren hun aankopen te
doen.
In Ad van de Laar hebben we een nieuw
lid van de sponsorcommissie gevonden. Ad is met zijn ondernemerschap
en netwerk een welkome aanvulling
voor ons team. Welkom Ad!
Wil je ook jouw bedrijf promoten en ons
steunen? We sturen je graag vrijblijvend
de sponsorbrochure 2020 toe.
We kunnen het niet genoeg benadrukken: DOE UW AANKOPEN BIJ ONZE
SPONSORS. Het zijn stuk voor stuk
bedrijven die de kwaliteit en service
verlenen die je elders mogelijk niet
vindt.
Leonie Raaijmakers met haar kapsalon Blush Hairstyle gevestigd aan het
Kremselen 11a is voor de komende
3 jaar bordsponsor. Haar stijlvolle
reclamebord hangt sinds kort langs het
hoofdveld. Neem via deze link: www.
blushhairstyle.nl alvast een kijkje in
haar kapsalon en maak een afspraak.

Voor een hip en verzorgd kapsel dus
naar Leonie!
De jaarlijkse afsluitingsavond met daarbij extra aandacht voor onze sponsors
viel dit jaar door het gewraakte virus
compleet in het water. We zochten
direct naar een geschikt moment om

Sportieve groeten,
Sponsorcommissie v.v. Boskant
Ronald ter Haak
Rien van der Zanden
Patrick Rovers
Ad van de Laar
Wilco Verhagen

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

Lidmaatschap

Ereleden en leden van verdienste betalen géén
contributie.

Ledenadministratie
Emiel van den Elsen (tel. 06 - 11990953)
E-mail: ledenadministratie@vvboskant.nl
• Opgave nieuwe leden
• Wijzigingen personalia: adres, telefoon,
bankgegevens
• Afmeldingen
Administratie & contributie-inning
Jolanda van den Elsen (tel. 0413 - 478900)
E-mail: administratie@vvboskant.nl

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

Contributie seizoen 2019-2020

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

Ledenstand januari 2020
Soort lid

Aantal

Pupillen

47

Junioren

39

Soort lid

Contributie

Pupil

€ 81,75

Junior

€ 94,50

Senior

€ 150,50 (incl. wasgeld)

Rustend lid

€ 60,00

Contactpersonen

Mini’s die met ingang van het nieuwe kalenderjaar 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 (normen en waarden!).

Bestuur
Naam

Functie

E-mail

Voorzitter

voorzitter@vvboskant.nl

Senioren

117

Huub van der Zanden

Rustende leden

105

Ron van Breemen

Secretaris

secretaris@vvboskant.nl

Totaal

308

Hans van Driel

Penningmeester

penningmeester@vvboskant.nl

Rudy Neggers

Voorzitter TC

rudyneggers@hotmail.com

Willy van der Heijden

Wedstrijdsecretaris

w.heijden@solcon.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

Yannick Opheij

Scheidsrechterscoördinator jeugd

yannickopheij10@gmail.com

Kim van de Wijdeven

Wedstrijdsecretaris

wedstrijdenjeugd@vvboskant.nl

Jolanda van Acht

Oefenwedstrijden

vvboskantoefenwedstrijdenjeugd@hotmail.com

E-mail

Functie

Toelichting

Rudy Neggers

Voorzitter TC

rudyneggers@hotmail.com

Wil van der Linden

Contactpersoon selectie

wilvanderlinden7@gmail.com

Leden van verdienste

Frank Konings

Contact lagere elftallen

frank-konings@live.nl

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

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/senioren, opleidingen

p.heijden90@upcmail.nl

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 †

Technische Commissie
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