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Met deze laatste editie van de 36ste jaargang bieden wij u een primeur aan. 
Een clubblad dat helemaal gedrukt is in KLEUR! Daarmee heeft u dus een 
bijzonder exemplaar in handen.

De ontwikkeling heeft niet stilgestaan. In de beginjaren werd er door middel 
van het betere knip-, plak- en kopieerwerk 4 keer per jaar een clubblad in 
elkaar geknutseld. Door de toenemende automatisering in de laatste decen-
nia kwamen er echter steeds meer mogelijkheden en werd de opmaak van 
het blad gelukkig een stuk eenvoudiger. Vanwege de kosten kon alles echter 
alleen in zwart/wit worden afgedrukt.

Met de intrede van de website in 2006 was er ineens wel de mogelijkheid 
om leden op een kleurrijke manier te informeren. Daarmee werd de nood-
zaak van het clubblad misschien iets gereduceerd, maar zeker niet minder 
belangrijk. Met ziel en zaligheid zijn we u blijven informeren over het wel 
en wee binnen de voetbalvereniging. In feite is De Bal Is Rond één groot 
logboek van de vereniging over de afgelopen 36 jaar. Bijna alles over de club 
is er in terug te vinden.
Toch besloten we in 2011 om het aantal edities terug te brengen naar 3 keer 
per jaar. Via de website konden we de leden gedurende het seizoen voldoen-
de blijven informeren en daarnaast bespaarden we wat op de drukkosten. 
Ook konden we onze tijd daarmee een beetje anders indelen en andere 
mediavormen wat meer aandacht geven.

Nu 3 jaar later hebben we opnieuw een afweging moeten maken. Door het 
digitale tijdperk waarin we leven lopen we met het clubblad altijd achter de 
feiten aan. De taak om nieuws te brengen is daarmee dus eigenlijk komen 
te vervallen. Toch heeft het clubblad de afgelopen decennia een belangrijke 
positie ingenomen binnen de club en mogen we er niet zomaar afscheid van 
nemen. Sterker nog: we moeten het omarmen. Met De Bal Is Rond conserve-
ren we als het ware alle inspanningen die de afgelopen periode zijn gedaan 
om van v.v. Boskant de club te maken die het is. Iedere editie is een stukje 
geschiedenis van de club. Deze geschiedenis willen we graag blijven vast-
leggen, maar dat hoeft wat ons betreft niet meer zo frequent te gebeuren. 
Daarom kiezen we nu voor 2 edities per jaar: een zomer- en een wintereditie. 
Met het maken van deze keuze is het tevens financieel haalbaar geworden 
om het clubblad in kleur uit te brengen. Alleen al met dat gegeven voegen 
we weer een stukje geschiedenis toe aan de toch al zo kleurrijke historie van 
v.v. Boskant.

In deze editie dan ook extra veel foto’s. Met onder andere een overzicht van 
alle teams. Verder nog gewoon de rubrieken en artikelen die u van ons ge-
wend bent. Inhoudelijk zal er de komende tijd nog wel een en ander veran-
deren, maar we streven ernaar om alle facetten van de vereniging te blijven 
vastleggen.
Als redactie zijn we trots op het product dat we u kunnen aanbieden. Hier-
voor willen we bij deze de sponsoren dan ook hartelijk danken. Door hun 
financiële bijdrage gaan we binnenkort de 37ste jaargang in. Hopelijk zullen 
er nog vele jaren volgen.

Veel leesplezier en fijne feestdagen!

De redactie

Voorwoord
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We zitten al weer in de winterstop van seizoen 
2014-2015. Jammer genoeg wist Henry met zijn 
selectie niet de positie te behalen zoals we vorig 
jaar in de winterstop ervoor stonden, namelijk 
een mooie 2e plaats. Door het incident met Cito 
weten we nog steeds niet of we 1 punt binnen-
halen of 3 punten. De uitspraak vanuit de KNVB 
laat waarschijnlijk ook nog wel enige tijd op zich 
wachten. Helaas gaan we na dit seizoen ook 
afscheid nemen van Henry van Wanrooij. In mijn 
ogen een fijne persoonlijkheid waar ik graag mee 
van doen had. Maar zoals ik al vaker heb aangege-
ven heb ik geen verstand van de technische kant 
van het voetbal, daar zijn Huub & Willy meer in 
thuis. Jammer maar zo zit de voetbalwereld nu 
eenmaal in elkaar. 

Gelukkig hebben de leden van de club unaniem 
gekozen voor Jori van de Wijdeven als bestuurs-
lid voor de activiteitencommissie en Mark van 
Kaathoven als penningmeester. Mark gaf al aan 
dat we de komende jaren verder moeten bezui-
nigen ondanks de extra inkomsten die we als 
sponsorcommissie hebben binnengehaald. Een 
ieder weet dat de gemeente Sint-Oedenrode de 
veldhuren heeft verhoogd in 2 jaar tijd met bijna 
200%. Na vele protestbrieven die we hebben 
geschreven als bestuur naar de gemeente lijkt het 
erop dat deze maatregel onomkeerbaar  is. Maar 
ik blijf samen met de andere voorzitters van de 
BRON in overleg over dit thema met de gemeen-
te en de nieuwe wethouder Ad van der Heijden, 
ook hoe we de veldhuur terug kunnen dringen. 
Met succes hebben we vorig jaar nog het groen 
onderhoud van de gemeente overgenomen wat 
ons een behoorlijke duit in het zakje opleverde. 
Nu zijn we in gesprek om het grasonderhoud naar 
ons toe te halen.

Accommodatie/kantine/sportpark
Een ieder heeft kunnen zien hoe we de bar en de 
toiletgroep met beperkt budget hebben kunnen 
opfrissen. We krijgen daar ook veel complimenten 
over en met name van niet clubleden. 

Binnen het sportpark hebben jullie kunnen zien 
dat bijna alle borden aan het hoofdveld zijn ver-
vangen. Dit is gerealiseerd door de vrijwilligers-
ploeg op maandag en de heren van de sponsor-
commissie in 2 runs. Tijdens de winterstop zal er 
nog een 3e run plaats vinden en dan zijn er ruim 
60 borden opnieuw gedrukt en geplaatst aan het 
hoofdveld.

Financiën en sponsoring
In de vorige De Bal Is Rond heb ik al aangegeven 
dat je beloond wordt wanneer je als clublid een 
nieuwe sponsor bij ons aanmeld. Helaas heb ik 
nog geen bladen bier mogen weggeven vanwege 

nieuwe sponsoren die door jullie zijn aangedra-
gen. Maar het aanbod geldt nog steeds; iedere 
nieuwe sponsor aandragen na afsluiting van een 
sponsorcontract krijg je 2 bladen bier.

Zoals ik tijdens de ledenvergadering ook al aangaf 
is de tapinstallatie na 30 jaar trouwe dienst toe 
aan vervanging. Een groot gedeelte wordt ook 
weer betaald door sponsoring van o.a. Bavaria, 
Coca Cola, vd Wijdeven Isolatie en vd Biggelaar 
Koudetechniek. De laatste 2 hebben hun aandeel 
in de nieuw aan te leggen koelcel. Deze operatie 
staat op de planning voor de komende zomer-
stop, zodat we volgend seizoen weer een koud 
glaasje bier kunnen tappen.

Kwaliteit en imago
Inmiddels zijn alle jeugdteams voorzien van een 
compleet nieuw voetbaltenue, broek, shirt en 
sokken. Op de planning staat ook nog de aan-
schaf van nieuwe trainingspakken voor de jeugd, 
want die zijn inmiddels 15 jaar oud en toe aan 
vervanging.
Even afhankelijk van de kosten die nog op ons 
afkomen na de winterstop is het streven in ieder  
geval om het seizoen 2015-2016 te starten met 
nieuwe trainingspakken voor onze jeugdspelers.

Vacatures (vrijwilligers gezocht!)
We zijn nog steeds driftig op zoek naar vrijwilli-
gers voor onder andere;

• De kantine op zaterdag, donderdag en zondag
• De sponsorcommissie
• Een nieuwe secretaris
• Vrijwilligers bij de seniorenteams (Huub van der 

Zanden kan in detail aangeven welke functies 
allemaal vacant zijn.)

 
Houd voor openstaande vacatures ook de website 
in de gaten.

Ik wens een ieder fijne feestdagen en een 
gezond. liefdevol, sportief  en succesvol 2015. 
We zien elkaar tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
zaterdag 3 januari 2015.

Met sportieve groeten,

Ronald ter Haak
Voorzitter v.v. Boskant

Van de bestuurstafel
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H
et najaarsseizoen zit er al op en we kunnen voor de meeste 
teams terugkijken op een geslaagd seizoen. Zo hebben we 
onlangs het kampioenschap van de F2 en de C1 mogen vie-
ren. En hebben de overige teams de kleuren van onze club 

zeer goed verdedigd. Deze kleuren waren smetteloos blauw en wit 
omdat inmiddels alle jeugdteams in het nieuw zijn gestoken. Vorig jaar 
2 teams en dit jaar de overige 5 teams. In de Mooi Rooi krant is hier uit-
gebreid aandacht aan besteed en ook elders in deze Bal is Rond staan 
nog mooie foto’s.

Ook in het voorjaarsseizoen zullen we weer hoge ogen gaan gooien en een aantal van ons 
zullen dit zelfs gediplomeerd gaan doen. Alle spelers die geboren zijn in 1998 moeten name-
lijk hun “spelregelcertificaat” halen. Hiervoor moeten ze voor 1 januari 2015 geslaagd zijn. 
Daarvoor nodigen we deze spelers uit voor een oefenmiddag/avond en gaan we gezamenlijk 
examen doen. Deze informatie heb ik in het vorige nummer van De Bal is Rond al bekend 
gemaakt, net als een aantal andere zaken die toen nog niet helemaal zeker waren.
Zo was toen nog niet bekend hoe we met de zaterdagmiddag kantinedienst om zouden 
moeten gaan. Hier is inmiddels verandering in gekomen. De ouders van de A-, B- en C-junio-
ren zijn beurtelings ingedeeld om op de zaterdagmiddag kantinedienst te draaien. Uiteraard 
wordt de gang van zaken tot nu toe door de kantinecommissie en het bestuur geëvalueerd 
en wordt er gekeken hoe verder te gaan.
In dezelfde tekst werd er ook over de sokken bij de jeugd gesproken. Deze zijn inmiddels 
gratis aan alle jeugdleden verstrekt. Wanneer deze kwijtraken of kapot gaan kunnen deze 
tegen kostprijs bij v.v.Boskant bijbesteld worden. Dit mag niet ergens anders om een unifor-
me uitstraling te blijven garanderen..!

Elders in dit blad worden er nog een aantal voetbaltechnische zaken besproken, maar toch 
wil ik nog heel kort aanstippen dat we het heel fijn vinden dat het meidenvoetbal goed op 
de rit aan het komen is en dat we een mooi aantal nieuwe mini’s hebben die al flink aan het 
trainen zijn. Meisjes en nieuwe jongste jeugd zijn zeer belangrijk voor de toekomst van ons 
clubke.

Naast aanwas zijn ook financiën belangrijk voor een club. De jeugdafdeling draagt hier op 
een aantal vlakken goed aan bij: de vlooienmarkt en de wedstrijdloterij zijn belangrijke in-
komstenbronnen en ook de Nieuwjaarsloterij valt niet uit te vlakken. We hopen van harte dat 
er weer heel erg veel loten verkocht gaan worden, in ieder geval alvast bedankt voor jullie 
gulle bijdrage..!  Er zijn mooie prijzen te verdienen dus wat houdt je tegen?

Langzamerhand begint de jeugdcommissie weer goed op sterkte te komen. Sinds kort is 
Jolanda Eijkemans bij ons aangesloten. Zoals bij velen bekend is Jolanda een zeer actieve 
vrouw die naast haar drukke activiteiten thuis op het bedrijf, ook nog op heel veel andere 
gebieden in Rooi haar steentje bijdraagt. Omdat haar dochters beiden bij Boskant voetballen 
en zij het belang van vrijwilligerswerk binnen verenigingen als geen ander kent, heeft ze niet 
lang geaarzeld met ja zeggen toen haar gevraagd werd om ons te komen helpen. De club 
is erg blij met haar “ja-woord”. We willen nog graag 1 of 2 mensen bij de jeugdcommissie, 
mocht je je geroepen voelen, aarzel dan niet om met één van ons contact op te nemen.

Namens de jeugdcommissie wil ik iedereen die v.v. Boskant een warm hart toedraagt 
hele mooie kerstdagen toewensen en een fantastisch Nieuwjaar..!

Ron van Breemen

Jeugdhoek

Activiteiten

Vrijdag 2 januari
Zaalvoetbaltoernooi Ollandia

Zaterdag 3 januari
Nieuwjaarsreceptie & -loterij

Zondag 11 januari
Boskant’s got talent

Zaterdag 7 februari
Darts A/B/C-junioren

Zaterdag 2 mei
Laatste competitiewedstrijd

Donderdag 14 mei
Vlooienmarkt & fam.toernooi

Vr. 22 t/m ma. 25 mei
Jeugdkamp / meerdaagse 
toernooien

Zaterdag 30 mei
Thuistoernooi

Data onder voorbehoud.
Niet alle activiteiten staan 
hier vermeld.
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Eindstanden jeugd najaar 2014

Boskant E1 2e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 DVG E2 9 27 93 8

2 Ollandia E1 9 24 65 12

3 Rhode E4 9 19 43 25

4 Gemert E4 9 15 45 25

5 WEC E2G 9 13 32 21

6 Irene E1 9 12 16 31

7 Boskant E1 9 12 15 59

8 Nijnsel/TVE Reclame E1G 9 9 22 38

9 Blauw Geel'38/JUMBO E5 9 3 21 60

10 Schijndel/DE WIT E4 9 0 14 87

Boskant F1 2e klasse 205

# Team G P DPV DPT

1 Boerdonk F1 8 24 75 9

2 Nijnsel/TVE Reclame F1G 9 24 46 18

3 SCMH F1 9 21 75 12

4 Rhode F5 9 18 55 10

5 Gemert F6 8 12 19 41

6 Avanti'31 F3G 9 12 22 25

7 Blauw Geel'38/JUMBO F6 9 9 16 52

8 Erp F2 6 3 10 43

9 Boskant F1 9 3 17 61

10 ASV'33 F3G 8 0 3 67

Boskant C1 3e klasse 205

# Team G P DPV DPT

1 Boskant C1 9 24 47 12

2 Blauw Geel'38/JUMBO C6 9 20 42 10

3 DVG C2G 9 19 44 19

4 Mariahout C2G 9 17 41 22

5 Ollandia C1G 9 15 30 17

6 SCMH C1 9 12 32 39

7 Gemert C5 9 10 25 29

8 Nijnsel/TVE Reclame C1 9 6 13 53

9 WEC C2 9 4 21 40

10 Blauw Geel'38/JUMBO C7 9 3 12 66

Boskant D1 2e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 WEC D1 8 24 68 8

2 Boekel Sport D2G 9 20 37 15

3 Gemert D3 8 19 41 21

4 Stiphout Vooruit D2G 9 16 43 20

5 S.V. Brandevoort D3 9 15 38 27

6 Sparta'25 D2 9 13 22 27

7 Boskant D1 7 7 11 10

8 Erp D2 9 7 33 53

9 Mierlo Hout D3G 9 4 13 51

10 Blauw Geel'38/JUMBO D4 9 0 3 77

Boskant A1 3e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 SCMH A1 8 19 43 7

2 Irene A1 8 17 15 11

3 Blauw Geel'38/JUMBO A3 8 15 18 11

4 Schijndel/DE WIT A2 8 15 21 15

5 VOW A1 8 12 20 26

6 Ollandia A1 8 8 10 20

7 Boekel Sport A2 8 7 14 27

8 Boskant A1 8 6 18 28

9 Rhode A3 8 4 11 25

Boskant B1 3e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 S.V. Brandevoort B1 8 24 32 5

2 Gemert B3 9 17 37 21

3 Avanti'31 B2 9 17 22 12

4 Sparta'25 B2 8 16 30 17

5 Nijnsel/TVE Reclame B1 8 10 18 20

6 Boekel Sport B2 9 10 20 27

7 Blauw Geel'38/JUMBO B3 9 10 16 31

8 Boskant B1 9 8 23 29

9 Erp B2 9 8 15 31

10 ELI B1 8 2 22 42

Boskant F2

Boskant F2 speelde geen officiële competitie. Ze wonnen wel 
alle 10 de wedstrijden tegen clubs uit de buurt en mogen zich 
dus herfstkampioen noemen.
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Boskant A1

Jeugdteams seizoen 2014-2015

Boskant B1
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Boskant C1

Boskant D1



10     De Bal Is Rond Kerst 2014

Boskant E1

Boskant F1
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Boskant F2
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Download de gratis 
Layar app

vind en scan de pagina met 
het layar logo

Ontdek en geniet van het 
interactieve

TweeT    TIMeS

V.v. Boskant –  Het 4e elftal is altijd een 
team geweest dat zich vooral richtte op het 
helpen om jongeren van de straat te houden 
en deze boys weer een voldoening te geven 
aan sociale contacten onderling. Maar het 
4e elftal is een hecht team geworden en zijn 
deze competitie ook aan het bouwen aan 
een topprestatie. Ze werden aangevuld met 
verschillende multi-talenten: ik noem een 
Jelle van de Oever en een Geert H Willems, 
maar niet alleen deze talenten zorgen voor 
het omhoog reizen van dit team. Nee bij dit 
team fungeert er een stille kracht die niet 
voor iedereen meteen opvalt.  

Bij deze wil ik hiervoor een podium creëren 
en stilstaan bij degene die verantwoordelijk 
is voor het tactische inzicht en de trein die 
maar niet wil/kan stoppen bij boskant 4
We hebben het hier over de Mourinho van
het elftal dat zich misschien wel aan het eind 
van het seizoen kampioen mag kronen.

#Stillekrachtboskant4

#Helpendehand
V.v. Boskant – Er is een speler in boskant die een beetje van alle walletjes mee eet. Het is niet 
zomaar een speler, het is een speler met souplesse, kracht en zelfbeheersing. Deze speler is blijk-
baar zo beslissend dat hij zelfs bij verschillende teams al mee heeft gedaan, en zelfs ook al op 
de teamfoto’s staat. Zo is hij de ene keer te bewonderen bij het 1e elftal, maar hij is er ook niet 
vies van om bij wat lagere teams een helpende hand te bieden. Nu hoor ik jullie denken ‘dat doen 
er meerdere’. Maar doen deze spelers dat ook op dezelfde dag, met dezelfde inzet. Deze spe-
ler maakt zichzelf uniek en blijft altijd bezig met voetbal. Zelfs buiten het voetbal is hij driftig op 
social media te vinden, en daar gaat het nog steeds om de prestaties die geleverd zijn.

Ben je benieuwd wie deze machtige speler is en waar hij ongetwijfeld ook een keertje een wed-
strijd mee zal gaan pikken, scan dan de volgende foto met de ‘layar’ app.

#Spitsenduoboskant3

Scan de TWEET TIMES en kom achter alle nieuwtjes
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Voor deze editie van De Bal Is Rond ga ik dus op bezoek 
bij één van de hoofdpersonen in dit verhaal: Erik Tijs. 
Puur gekeken naar de reisafstand een prima keuze. Ik 
speel een thuiswedstrijd want ik hoef maar naar de plek 
waar de familie Otten (Alex, Gerard, wie kent ze nog!) 
zich indertijd heeft gevestigd. Toeval of niet, Erik moet 
‘ome’ Gerard zeggen. Ook nu blijkt dus alweer dat de 
wereld klein is! Voor de echte paparazzi onder ons, Erik 
woont samen met Linda (Carels, die een aantal jaren in 
ons damesteam heeft gespeeld, maar uiteindelijk is over-
gestapt naar de Nijnsel Dames. Gezien de hoogte van de 
transfersom zijn we daar als Boskant niet echt slecht mee 
geweest). We dwalen af, ik toets opnieuw ‘plinten’ in en 
kom dus weer terecht bij Plintenfabriek.nl. 
Eén van de sterke punten van dit bedrijf: zorgen dat de 
klanten je ook weten te vinden!

Het zal u als lezer niet bevreemden dat het opzetten van 
zo’n bedrijf geen kwestie is van: een advertentie plaatsen 
waarna, in dit geval, drie personen elkaar vinden; een idee 
bedenken; de handen in elkaar slaan en starten maar. 
Daar zou niet echt een boek over te schrijven zijn.
Nee, het is toch allemaal net wat anders gegaan. 

Erik en Tom kenden elkaar al van jongs af aan, ze waren 
buurjongens. Voor de lengte van het verhaal slaan we 
een flink aantal jaren over tot het moment dat ze het 
plan bedachten (nu ongeveer 6 jaar geleden) om met z’n 
tweeën voor een half jaar naar Australië te gaan, backpac-
ken. Tom was op dat moment ook al bevriend met Diek. 
Die ging weliswaar niet de volledige tijd mee, maar kwam 
voor de laatste 5 weken toch over, zodat ze toen al een 
korte periode samen hebben opgetrokken.

Tijdens die laatste paar weken plannen gemaakt?
“Nee, na terugkomst ging eenieder z’n eigen weg. Diek 
werkte als ZZP-er in de bouw, Tom ging verder met z’n 
ICT-studie en ikzelf ging aan het werk als opperman in de 
bouw: al m’n Australische dollars waren op, dus ik moest 
zo snel mogelijk weer wat geld verdienen,” lichtte Erik 
zijn keuze toe.

“Het hele verhaal van de Plintenfabriek.nl is na die 
periode eigenlijk begonnen bij Diek. Die liep al een hele 
tijd met het idee om zich, op zijn terrein, de bouw, te 
specialiseren. Specialiseren als leverancier van plinten, 
of beter nog: zich specialiseren als De leverancier op dat 
gebied. En dan niet alleen als tussenleverancier, als een 
soort handelaar. Nee, hij zag een duidelijk rol weggelegd 
als producent er van! Levering van eindproducten aan 
de klant, na inkoop van ‘ruw’ uitgangsmateriaal (halffa-
bricaat) wat pas daarna haar eindkwaliteit (vorm, kleur 
enz.) kreeg. Levering van een product dat voldeed aan de 

Plintenfabriek.nl

Als ik (Senior) het gehele verhaal nog eens teruglees, 
gaan m’n eerste gedachten uit naar een verhaal uit 
een jongensboek waarin Diek van den Berk, Tom 
Raaijmakers en Erik Tijs de hoofpersonen zijn. 

Hoofdpersonen die hun droom, die op enig moment bij één 
van hen opkomt, verwezenlijkt zien. Een relatief korte periode 
van keihard werken met als resultaat een goed lopende busi-
ness, Plintenfabriek.nl. Hoe kan het zo gaan? Ik onthul voor u 
de feiten. Maar op voorhand kan ik u al zeggen dat v.v. Bos-
kant een prachtige sponsor rijker is!

.......het lijkt wel een verhaal uit een jongensboek
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wensen van de klant: goede kwaliteit, betaalbaar en indien 
nodig, snel geleverd. Omdat hij een belangrijke rol zag 
weggelegd voor ‘Internet’ zocht hij de hulp van Tom, om 
samen met hem z’n ideeën te verwezenlijken.
Na ongeveer 1½ jaar (het bedrijf bestaat nu ongeveer 4 
jaar) ben ik ingestroomd, eigenlijk in de rol van verkoper. 
Ik werkte op dat moment bij een Bouwmarkt en leverde in 
die positie al een tijdje halffabricaat (gladde MDF stroken 
in allerlei maten) waarvan Diek in de start ook een eind-
product maakte.”

Steeds maar weer verhuizen
“Het bedrijf kende een stormachtige groei. Diek startte bij 
‘moeders thuis’ in de garage waar hij ongeveer 8-15m2 tot 
zijn beschikking had. Niet veel ruimte voor de werkzaam-
heden die hij moest uitvoeren aan het 4.90 meter lange 
uitgangsmateriaal (schuren, bewerken, lakken, verpakken) 
en de opslag er van. Dus al snel verhuisde het bedrijf 
naar Veghel waar hij, in de vorm van een grote villa, al 
flink wat meer ruimte had. Een luxe villa met zwembad, 
een uitkomst, want die kon mooi worden gebruikt als 
opslag (met overkapping!). In vergelijk met Boxtel was 
het een hele vooruitgang, maar het bleef improviseren, 
bijvoorbeeld op momenten dat bij een nieuwe bestelling,  
de 4.90 lengtes, die waren opgeslagen op de bovenver-
dieping, versjouwd moesten worden. 
Door de aanhoudende groei verhuisde het bedrijf al snel 
naar een volgend onderkomen. In Ravestein, op De Ham-
men betrok het bedrijf een pand van ongeveer 500 m2 
met een kantoorruimte boven en een productiehal (met 
opslag) beneden. Ook deze huisvesting bleek tijdelijk. 
Ongeveer twee jaar geleden verhuisde het bedrijf, binnen 
De Hammen naar een nieuwe locatie waar toen ongeveer 
2.000 m2 ter beschikking was, en nu ongeveer 3.500 m2 
inclusief een gedeelte van 600 m2 wat overkapt is. Een 
ruimte die gewoon nodig is om de plannen die er zijn te 
verwezenlijken.”

Plannen naar meer volume, of anderszins?
“De ruimte is enerzijds nodig om te kunnen voldoen aan 
de vraag van de klant, maar anderzijds ook omdat we 

qua activiteiten willen uitbreiden. Ons machinepark is 
flink uitgebreid zodat we sneller en in een aantal gevallen 
ook goedkoper, maar vooral beter kunnen produceren. 
Er is o.a. geïnvesteerd in een nieuwe schuurmachine, 
een nieuwe automatische lakstraat, een nieuwe inpakma-
chine en een nieuwe CNC freesmachine. Het streven is 
om zoveel als mogelijk te automatiseren, dus ook op dat 
gebied moesten de nodige inspanningen worden verricht 
om voorop (marktleider) te blijven. Voor het vervoer van 
onze producten staan ons liefst 12 bussen ter beschikking 
die onze klanten kunnen beleveren. Op dit moment zijn 
er, inclusief Diek, 25 mensen in dienst.”
 
Alleen maar klanten binnen Nederland?
“Nee, we leveren naast Nederland, ook aan België en 
sinds kort ook aan Duitsland. Ook Denemarken zien we 
als een potentieel afzetgebied, maar door de afstand is 
vervoer van producten naar klanten een kostenverhogen-
de factor. Een oplossing zou kunnen zijn dat we gaan 
werken met een distributiecentrum, maar daar zijn we 
nog niet helemaal uit.”

Zo’n snelle groei zal toch wel de nodige inspanningen 
gevaagd hebben?
“Zeker, we hebben een hectisch tijd achter de rug. Deze 
snelle groei hadden we toch ook niet helemaal verwacht. 
Ik weet niet of ik voor Diek mag spreken, maar ik weet 
zeker dat het voor hem in de beginperiode wel heel druk 
is geweest. Hij had z’n werk als ZZP-er (er moest per slot 
van rekening in de aanloopperiode ook ‘gewoon’ geld ver-
diend worden) en was daarnaast dus intensief bezig om 
z’n nieuwe bedrijf vorm te geven. Niet alleen vorm, want 
bij opdrachten moest er ook worden geleverd!
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Er bleef en er blijft nog steeds, en dan spreek ik ook voor 
mezelf,” vervolgt Erik, “soms (vaak, corrigeert Linda) wei-
nig tijd over voor privé zaken.” Erik: “Gelukkig heeft Linda 
(medewerkster buitendienst bij Van der Winkel aan de 
Hurksestraat in Eindhoven) ook een drukke baan, zodat 
we beiden in hetzelfde schuitje zitten. Maar er is ook een 
positieve kant,” voegt Erik er aan toe. “In haar functie kan 
Linda natuurlijk ook wel wat betekenen voor ons bedrijf!”

Erik, even terug naar de plinten, hebben jullie zelf ont-
werpers in dienst?
“Ja,” is zijn reactie. “Wij ontwerpen zelf ook, en wij inves-
teren ook in gereedschappen (speciale beitels bijvoor-
beeld) die nodig zijn om bepaalde ontwerpen van klanten 
te realiseren. Soms levert dat, bijvoorbeeld na plaatsing 
van foto’s op de site of voorbeelden in onze showroom, 
zoveel vervolg op dat we dat type (definitief) kunnen 
toevoegen aan ons artikelbestand wat te bekijken is via 
onze website.”

Indrukwekkend, aldus senior, hoeveel verschillende 
artikelen er op jullie site te vinden zijn!
“Klopt,” reageert Erik. “Via onze website is ons hele as-
sortiment te bezichtigen. We leveren op dit moment on-
geveer 3.200 verschillende producten die overigens niet 
alleen via de site, maar ook via onze showroom, gepro-
moot worden. Nu we het toch over de website hebben, 
wil ik een misverstand uit de weg ruimen. Ik hoor wel 
eens dat ons bedrijf wordt beschouwd als een internetbe-
drijf. Maar dat is het niet, als je de ware definitie hanteert. 
Bij ons betaalt de klant pas op moment van ontvangst, bij 
aflevering, zodat hij ook ziet wat hij krijgt. Een wezenlijk 
verschil!” 

Is MDF nog steeds het belangrijkste basismateriaal voor 
de plinten?
“Wel de hoofdcomponent,” aldus Erik. “Circa 80% van 
de plinten wordt gemaakt van MDF. Het gehele traject: 
inkoop MDF halffabricaat, bewerken, profileren, aflak-
ken en vervoeren ervan, zien wij als belangrijke “unique 
selling points” (strategische producten). Toch zie je ook 
steeds meer andere materialen zoals hard hout, rvs en 
geanodiseerd aluminium. De reden dat er nog steeds 
veel MDF wordt verwerkt is vooral het feit dat de kwaliteit 
van dit materiaal veel is verbeterd. Met name de vochtbe-
stendigheid, een van de mindere eigenschappen van het 
‘oude’ MDF, is veel verbeterd. Dus blijft het, ook vanwege 
het gemakkelijk bewerken ervan, nog steeds het meest 
gebruikte basismateriaal. Ook vanwege de prijs-kwaliteit 
verhouding,” vult Erik aan. “Geanodiseerd aluminium 
bijvoorbeeld is minimaal een factor 2 duurder, dus t.a.v. 
dat aspect niet echt concurrerend.”

Welke aspecten van jullie bedrijf zijn verder nog interes-
sant voor jullie klanten?
Erik begint te stralen: “Die heb ik nog wel een paar. Mis-
schien niet in de goede volgorde, maar dat zal voor de 
lezer niet zo’n probleem zijn.”

“Voor de zogenaamde ‘hardlopers’ (veel gevraagde typen) 
hebben we voldoende halffabricaat (gladde plinten in 
allerlei maten) op voorraad om snel te kunnen reageren 
bij bestellingen vanuit de markt.
De opstelling van ons bedrijf is dat we nooit ‘nee’ ver-
kopen bij een vraag van een klant. Natuurlijk kun je niet 
beloven dat je kunt leveren, maar we zullen in ieder geval 
wel alles in het werk stellen om hem vooruit te helpen. 
En we laten hem dat ook zo snel als mogelijk (binnen 
twee uur is het streven) weten.

We staan voor kwaliteit. Dat betekent dat het product 
dat wordt geleverd, dusdanig van kwaliteit moet zijn dat 
wij, als medewerker(s), het zonder probleem zelf zouden 
aankopen.

We hebben een groot assortiment; we leveren plinten in 
allerlei maten en met allerlei bewerkingen, voorzien van 
iedere gewenste RAL kleur, mat of hoofglans.

We zijn bezig met een nieuwe lakstraat waarbij de droog-
methode zodanig is versneld, dat we in staat zijn om 
orders binnen één dag te leveren. Je zou kunnen spreken 
van een 24-uurs service. Volgens planning zal de nieuwe 
lakstraat op 5 april 2015 operationeel zijn. Een duidelijke 
uitbreiding van ons potentieel richting markt!

Voor projecten leveren we onze materialen, indien ge-
wenst, met FSC keurmerk.
Het voldoen aan dat keurmerk betekent o.a. dat er nieuwe 
bomen worden aangeplant  op de plekken waar ons (uit-
gangs-)materiaal vandaan komt.”

De markt veroveren via internet is in de huidige tijd 
natuurlijk een van de ‘machtigste wapens’ die je als 
bedrijf hebt. Zijn daar ook nog nieuwe ontwikkelingen te 
melden?
Er verschijnt een ‘ondeugende’ glimlach op het gezicht 
van Erik. “Het hele systeem van internet (site, trefwoor-
den, maar vooral ook hetgeen je meteen op het scherm te 
zien krijgt), wordt beheerd door Google (na de toelichting 
door Erik zou ik, Senior, eigenlijk wel ‘beheerst’ willen 
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schrijven). Het is dus een hele (ook financiële) opgave 
om bij het intoetsen van een trefwoord ook meteen op 
onze site te komen. Dat moet je breed zien, want we wil-
len natuurlijk niet alleen dat onze site (binnen de eerste 
3 referenties bijvoorbeeld) tevoorschijn komt als we het 
volledige adres: Plintenfabriek.nl intypen. Via de zoek-
functie van Google zou dat bijvoorbeeld ook al moeten bij 
termen als ‘plint’ of ‘afwerkstrip’ of iets dergelijks. Daar 
ligt dus duidelijk een uitdaging voor ons!”
(Senior: natuurlijk heb ik even geoefend, ‘plint’ geeft me-
teen een voltreffer; ‘afwerkstrip’ dus niet; leidt me meer 
naar sexgerelateerde zaken.)

Het hebben van goede contacten met architecten is stra-
tegisch belangrijk in deze markt. Met name dan natuurlijk 
diegenen die regelmatig grote projecten uitvoeren. Als zo 
iemand overtuigd is van onze kwaliteit en onze levermo-
gelijkheden, kan dat zomaar ‘markt’ opleveren!”

Past het hangen van een reclamebord bij v.v. Boskant 
ook in het rijtje van potentiele ‘marktvergroters’?
De grijns op het gezicht van Erik wordt breder. “Kijk, ook 
bewoners van Boskant, misschien zelfs leden van v.v. Bos-
kant, zullen wel eens nieuwe plinten nodig hebben. En 
dan zijn ze bij ons aan het goede adres!

Natuurlijk is de markt via reclameboodschappen te 
bewerken, maar dan zijn er, door gebruik van Media als 
radio en tv, wat meer mogelijkheden. Daarmee bereik je 
een wat groter publiek. Ook het uitdragen van ons bedrijf 
via beurzen is natuurlijk nog een optie. We bezoeken wel 
regelmatig beurzen, maar zijn nog geen standhouder.
Mogelijkheden voor de toekomst dus.”

Met een, “ik wil toch nog even terug komen op de 
sponsoring bij v.v. Boskant,” onderbreekt Erik het ver-
haal. “Natuurlijk was in Boskant snel bekend dat er zich 
iemand gevestigd had, ene Erik Tijs, die zakelijk gezien 
ook nog actief was en mede het bedrijf Plintenfabriek.nl, 
vertegenwoordigde. Mede door wat andere feiten, Linda 
als vriendin dus als Rhode voetballer (2e elftal, nu te oud?, 
senior) meteen geïntroduceerd in de kennissenkring 
van een aantal fanatieke  Boskanters en een uitstekend 
verhaal van een sponsorzoekende voorzitter, kon ik al snel 
onder twee dingen niet uit: 
• Overschrijving aanvragen en lid worden van v.v. Boskant
• (Ster)sponsor worden van v.v. Boskant

Het vervolg is bekend; het sponsorschap was snel 
geregeld. Over het andere heb ik toch nog goed moeten 
nadenken. Maar....... de kogel is door de kerk en vanaf het 
nieuwe seizoen zullen jullie me regelmatig kunnen terug-
zien op ons sportpark (Senor: let op ons!).”
(Afgaande op de geruchten in de wandelgangen zal ook 
Diek, voormalig Ollandia speler, deel uitmaken van het 
nieuwe ‘sterrenteam’, redactie DBIR.)

Senior: misschien een goed moment om dit interview te 
beëindigen. Toch nog een allerlaatste vraag: blijft het bij 
plinten?
“Nee.” Een kort en duidelijk antwoord.
“Ook op dit moment is ons pakket al flink wat groter, we 
leveren naast plinten bijvoorbeeld ook al vensterbanken, 
lambrisering, plafondlijsten, gevelbekleding en bijpro-
ducten voor montage. En ook voor spullen die nodig 
zijn voor de afbouw, noem bijvoorbeeld verf, kwasten en 
schuurmiddelen, kan de klant bij ons terecht.
Ons doel is om te groeien naar een bedrijf dat alles wat 
de afbouwmarkt nodig heeft, kan beleveren. Je moet we-
ten dat die markt 8 miljard euro’s groot is. Er is dus nog 
potentieel genoeg!”

M’n hoofd tolt van alle informatie die er door Erik de 
afgelopen twee uur op me is afgevuurd. 

“Ik zou zo nog een uur door kunnen gaan,” gaat hij en-
thousiast verder, daarmee duidelijk aangevend hoe hij in 
het bedrijf staat! Maar senior wijst op de klok die bijna het 
tijdstip van 21.00 uur heeft bereikt. “Hé, nog enkele minu-
ten en het Champions League voetbal begint en dat wil ik 
toch eigenlijk ook niet missen.” Hoezo stilzitten? Op naar 
de volgende activiteit!

Erik, mede namens de redactie van ons clubblad wil ik 
jou, en via jou ook Diek en Tom, hartelijk danken voor dit 
spontane interview en de enthousiaste manier waarop 
je je verhaal hebt verteld. Ik vind het bijzonder knap dat 
het bedrijf in zo’n korte tijd is uitgegroeid tot wat het nu 
is! Het heeft jullie tot nu toe veel kruim gekost, dat moge 
duidelijk zijn. En, gezien de potentie die er is, zal dat ook 
in de komende jaren nog wel het geval zijn! Maar er staat 
wat!

Heel veel succes voor de verdere toekomst!

Senior



17     De Bal Is Rond Kerst 2014

Hoofdlijnen Algemene Ledenvergadering
Boskant, 6 november 2014

Jaarverslag seizoen 2013-2014

• Het totaal aantal leden steeg licht ten opzichte van seizoen 
2012-2013. Het aantal senioren en junioren groeide, bij de 
pupillen sprake was sprake van een kleine daling. 

• Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2014 is Hans 
van Driel benoemd tot lid van verdienste van v.v. Boskant. 

• Op de Algemene Ledenvergadering donderdag 7 no-
vember 2013 is Ronald ter Haak met algemene stemmen 
gekozen tot voorzitter van v.v. Boskant. 

• Michael van den Hove en Hans van Driel beëindigden hun 
bestuursperiode in november 2013. 

• Marielde de Koning sponsorde nieuwe inloopshirts van 
Boskant 1. Wijdeven Isolatie stak alle lagere elftallen, 
Boskant 2 en het dameselftal in nieuwe tenues. Daarnaast 
sponsorde Wijdeven Isolatie ook de coachjassen voor de 
lagere elftallen en de dames. 

• Ook bij de jeugdteams waren er nieuwe shirtsponsors: Bo-
Max (E1 ) en Timmer- en Klusbedrijf Mari Scheepens (C2). 

• Boskant won een subsponsorcontract in een door ING 
uitgeschreven pitch. 

• Boskant 1 en 2 speelden beiden nacompetitie, maar pro-
moveerden uiteindelijk niet. 

• Op het sportpark van v.v. Boskant vond in augustus 2013 
de 1e editie van het toernooi om de Mooi Rooi schaal 
plaats. Het evenement werd een groot succes. 

• Op de algemene ledenvergadering van 27 werden Erwin 
Brouwers en Annemarie Rovers/Annie Raaijmakers gekozen 
als sportman en sportvrijwilligsters 2013. 

• Op zaterdag 31 mei werd tijdens de afsluitingsavond offi-
cieel afscheid genomen van Jan en Ans als beheerders van 
de kantine. 

• Jan van Hastenberg besloot na ruim 33 jaar te stoppen als 
keeperstrainer van de jeugd. Eerder al stopte hij met het 
trainen van de selectiekeepers.

Stand van zaken speerpunten

Financiën en Sponsoring

De nieuwe sponsorcommissie heeft een aantal dingen anders 
aangepakt. Er zijn sponsorpakketten geïntroduceerd, die met 
ingang van het seizoen 2014-2015 in gebruik zijn genomen. 
De inspanningen van de sponsorcommissie hebben tot een 

toename van het aantal sponsoren geleid. Wel is er nog veel 
werk aan de winkel en uitbreiding van de commissie is dus 
wenselijk.

Accommodatie en Sportpark

In de zomerstop zijn de toiletgroepen in de kantine geheel 
vernieuwd. Ook onderging ook de bar een facelift en werd de 
inrichting wat aangepast. Dankzij sponsoring en de inzet van 
heel veel vrijwilligers is dit alles gerealiseerd voor €5.099,-.

Om een gedeelte van de kosten voor de veldhuur te kunnen 
terugverdienen ligt er een afspraak tussen de verenigingen 
en de gemeente m.b.t. het in eigen beheer uitvoeren van een 
gedeelte van het groenonderhoud. In maart 2014 heeft een 
groep vrijwilligers dit onderhoud voor de eerste keer uitge-
voerd. Dit levert de vereniging een flinke kostenbesparing op. 

In de winterstop van 2014-2015 is het noodzakelijk de tapin-
stallatie / koelcel in de kantine te vernieuwen. Er lopen op 
dit moment gesprekken met Bavaria en ook Coca-Cola (voor 
het plaatsen van koelkasten) om afspraken te maken over de 
aanpak en de kosten.

Kwaliteit en imago

Begin 2015 zal v.v. Boskant een nieuwe website presenteren. 
Op de agenda voor 2014-2015 staan verder nog nieuwe 
trainingspakken voor alle jeugdleden en er wordt bekeken 
of het mogelijk is te zorgen voor nieuwe coachjassen voor de 
leiders en trainers van de jeugdteams. Een overweging is het 
clubblad alleen nog digitaal uit te geven. Omdat veel leden 
een gedrukt exemplaar erg prettig vinden, zal het bestuur 
ook alternatieven zoals kleinere oplagen overwegen.

Nieuwjaarsreceptie

De aanwezigen is gevraagd (via een stemronde) of zij een 
voorkeur hebben voor de nieuwjaarsreceptie op zondag-
middag of op zaterdagavond. Veruit de meeste aanwezigen 
kozen voor zaterdag (58 om 18). Het bestuur neemt dit mee 
t.b.v. de definitieve beslissing.

Voor de volledige notulen verwijzen wij u door
naar de website: www.vvboskant.nl.!
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Bestuursverkiezing

Rudy Neggers was aftredend en herkies-
baar. Hij heeft daarbij aangegeven te 
stoppen als secretaris en een andere rol 
binnen het bestuur te gaan vervullen. 
Voor het penningmeesterschap van de 
vereniging droeg het bestuur Mark van 
Kaathoven voor. Jori van de Wijdeven 
werd voorgedragen als bestuursver-
tegenwoordigster van de kantine- en 
activiteitencommissie. In een stemronde 
hebben 75 leden en ouders/verzorgers 
van jeugdleden hun mening over de 
kandidatuur van Rudy, Mark en Jori 
gegeven.

De uitkomst was als volgt:  

Rudy: 75 voor 0 tegen 0 blanco
Mark : 72 voor 1 tegen 2 blanco
Jori   : 75 voor 0 tegen 0 blanco

Hiermee is Rudy Neggers herkozen als bestuurslid van v.v. 
Boskant en treden Mark van Kaathoven en Jori van de Wijde-
ven officieel toe tot het bestuur voor een periode van 3 jaar.

Financiën

Overzicht 2013-2014
Het afgelopen seizoen is afgesloten met een negatief re-
sultaat van € 1.968,-. Het uiteindelijke resultaat viel minder 
negatief uit dan was begroot (-€ 5.934,-). Tegenover een 
opbrengstenstijging van 10,5% stond een toename van de 
kosten van 7,6%.

De opvallendste zaken aan de opbrengstenkant zijn hogere 
kantine- en sponsoropbrengsten dan in 2012-2013, maar 
minder overige opbrengsten. De opvallendste zaken aan de 
kostenkant zijn de lagere huisvestingskosten dan in 2012-
2013 en de hogere kosten voor accommodatie en sportvel-
den, wedstrijdkosten en kantinekosten.

Verslag kascontrolecommissie
Carli Kreijveld geeft namens de kascontrolecommissie 
door dat de financiële boekhouding in orde is. Carli gaf als 
dringend advies aan het bestuur mee om kritisch te kijken 
naar de vrijwilligersvergoedingen. Ook gaf Carli namens de 
commissie het advies te gaan werken met een meerjaren-
begroting voor het onderhoud. Carli was aftredend lid van 
de commissie. Ad Nouwens zal de komende drie jaar zitting 
nemen in deze commissie.

Begroting 2014-2015
Voor het seizoen 2014-2015 is een negatief saldo van € 
3.328,- begroot. Deze begroting is gebaseerd op iets lagere 
kantineopbrengsten (geen Mooi Rooi schaal) en dientenge-
volge ook wat minder kantinekosten. Op de andere vlakken is 
uitgegaan van ongeveer gelijkblijvende kosten.

Kantine

Ten opzichte van de voorgaande jaren 
is er een aantal dingen veranderd in de 
kantine. De belangrijkste veranderingen 
zijn tijdens de vergadering vermeld en 
toegelicht. Voor een overzicht van de 
wijzigingen wordt verwezen naar het 
artikel ‘Verenigingsnieuws’ elders in dit 
clubblad.

Mededelingen algemeen

De afgelopen jaren liep de belangstel-
ling voor de vrijwilligersavond duidelijk 
terug. Hetzelfde gold in nog sterkere 
mate voor het jaarlijkse eindfeest. In 
overleg met de kantine- en activiteiten-

commissie werkt het bestuur daarom plannen uit om beide 
avonden te combineren met een sponsoravond aan het 
einde van het seizoen. 

De volgende algemene vacatures staan open:
• vrijwilligers bardienst (met name zaterdagochtend)
• secretaris v.v. Boskant
• lid of leden van de sponsorcommissie

Mededelingen technische commissie

Wil van der Linden is toegetreden tot de technische com-
missie. Hij zal de rol van contactpersoon voor Boskant 1 tot 
en met 3 gaan vervullen. Ook bij de technische commissie 
jeugd zijn met Marc Saris en Rob van der Heijden nieuwe 
leden toegetreden. Voor de TC senioren geldt dat verdere 
uitbreiding zeer wenselijk is. De huidige leden hebben een 
te groot takenpakket om alle werkzaamheden de benodigde 
aandacht te geven. 

Onder aanvoering van Gerrie Onland worden op vrijdag-
avond speciale trainingen voor meisjes georganiseerd. Hij 
krijgt hierbij ondersteuning van Anita van den Oever, Maaike 
van de Wijdeven en Rowan van der Pol. De opkomst is tot nu 
toe zeer goed en de animo lijkt dus aanwezig. Het bestuur 
is zeer blij met dit initiatief want het komen tot een meisjes-
team staat al een tijdlang hoog op de prioriteitenlijst.

In het nieuwe seizoen zal Henry van Wanrooij geen trainer/
coach van de selectie van v.v. Boskant meer zijn. Ook leider 
Eddy van der Heijden gaf al eerder aan na dit seizoen te stop-
pen. Voor 2015-2016 betekent dit dus dat de vereniging op 
zoek is naar een nieuwe trainer/coach en leider voor Boskant 
1. Een compleet overzicht van de vacatures op technisch vlak:

• trainer/coach Boskant 1
• leider Boskant 1
• trainer/coach Boskant 2
• trainer lagere elftallen
• verenigingsscheidsrechter
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Op de laatste dag van de najaarscompeti-
tie vielen er binnen de jeugdafdeling nog 
2 kampioenschappen te vieren..!
De F2 werd ’s-ochtends kampioen na een 
klinkende overwinning. Ollandia was zo 
sportief om van hun thuiswedstrijd een 
uitwedstrijd te maken, zodat alle Bos-
kantse supporters gewoon naar het eigen 
veld konden komen. Uiteraard deelden 
de voetballertjes uit Olland natuurlijk wel 
mee met de frietjes na afloop.
Onder alle familieleden bevonden zich 
ook nog de leiders en spelers van de C1. 
Dit team had een mooi spandoek voor de 
F2 gemaakt en juichten ze hartstochtelijk 
toe.
Later op de dag mochten de spelers van 
de C1 hetzelfde ervaren, toen zij een 
klinkende overwinning behaalden en zelf 
kampioen werden. Een prachtige prestatie 
waaraan niets valt af te dingen.
’s Avonds viel hen naast de gewone 
kampioenstaferelen ook nog iets bij-
zonders ten deel: ze mochten op ons 
bomvolle sportpark een ererondje lopen 
voorafgaand aan de avondwedstrijd Bos-
kant-Nijnsel. 

Kampioenuh..!
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Zeker als je in het achterhoofd houdt dat er met veel 
enthousiasme gekaart werd. Daarom is het aantal deel-
nemers aan de 1e wedstrijd, die op 13 november, toch 
enigszins teleurstellend. Slechts 14 belangstellenden wa-
ren aanwezig. Een lastig aantal, omdat er bij voorkeur in 
eenheden van 4 wordt gerekend. Drie tafels konden dus 
starten; uiteindelijk is het daarbij ook gebleven.

Laten we maar hopen dat andere (potentiele) deelnemers 
het rikken als een pure “winteractiviteit” beschouwen 
en door het vele goede (na)zomerweer in de war zijn 
gebracht.
Geen nood....... er staan nog 3 wedstrijden op het pro-
gramma. En aangezien de eindscore wordt opgemaakt 
aan de hand van 3 wedstrijden (de slechtste score kun 
je laten vervallen), is er nog alle kans op een eindzege! 

Maar je kunt de punten maar vast binnen hebben!

De eerste wedstrijd is met een score van 87+ overtuigend 
gewonnen door Jan van Boxtel. Misschien een beetje 
gemeen om te zeggen dat die eindscore tot stand is 
gekomen door alleen maar de + score(s) mee te tellen en 
de – resultaten te laten vervallen, maar zo zijn de regels! 
Ad(je) van Hastenberg verzamelde 28+ en 37+ en kwam 
daardoor op 65+ wat hem de 2e plaats opleverde. De top 
3 werd compleet gemaakt door Bert de Beer met 44+. 
De poedelprijs (tranen?) werd een prooi voor Marianne 
Heijmans met een score van 120-. Tja, je moet de kaarten 
ook wel krijgen!

Organisatie. 

Aarzelende start van
de rikwedstrijd(en)! 

In de winterperiode wordt er is in de kantine van 
v.v. Boskant gerikt. Vier (donderdag)avonden lang. 
Op basis van de interesse vorig seizoen, gemid-

deld 6 tafels (24 deelnemers dus), waren de verwach-
tingen bij de organisatie hoog gespannen.

Topografie
J. vd Z. nu nog uit de P. Teurlingsstraat (Boskant) maar 
binnenkort uit het Spreeuwelen (Boskant) kent zijn 
klassiekers niet. Zo ook niet het beroemde 14e gebod 
uit de Bijbel: “...verloochent uw afkomst niet...” Uit zeer 
betrouwbare bron is vernomen dat, toen een collega (uit 
nota bene Vessem) aan hem vroeg waar hij vandaan 
kwam, hij “Sint-Oedenrode” zei. En toen de collega 
antwoordde met: “Ik dacht dat jij uit Boskant kwam” zei 
J. vol overtuiging:  “Boskant zie ik meer als een wijk van 
Sint-Oedenrode.” U begrijpt dat dit onder de collega’s 
van J. die uit Boskant komen of zeer Boskant minded zijn, 
zeer pijnlijk was. Bij de werkgever van J. was dankzij deze 
collega’s de status van Boskant gegroeid tot dezelfde 
hoogte als Best, Eindhoven en Tilburg, maar door deze 
opmerking van J. kan men weer van voor af aan begin-
nen. Bedankt J. (uit Boskant..!)

Gehoord & gezien

Exclusieve brievenbussen & tuinhaarden
Boskantseweg 38 • 5492BW Sint-Oedenrode
www.rewi-brievenbus.nl • www.vuran.nl

V.V. Boskant bedankt ReWi voor het 
schenken van een brievenbus!
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Dit is behoorlijk typerend voor de eerste seizoenshelft. De 
werkzaamheden binnen de commissie media & pr volgen 
elkaar in hoog tempo op en vaak overlappen ze elkaar. 
Tijd om te evalueren is er nauwelijks. Het moet nu even 
om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. In januari 
is het tijd om te genieten. Dan kunnen we eens rustig 
achterover leunen en met trots terugkijken op wat we het 
afgelopen half jaar wel niet allemaal voor elkaar hebben 
gekregen.

Met een nieuw bestuur 
komen ook nieuwe 
ideeën en worden oude 
ideeën opnieuw onder de 
loep genomen. Hoe dan 
ook, de afgelopen peri-
ode is er veel veranderd 
binnen de voetbalclub. 
Die verandering bereik je 
alleen door met z’n allen 
de schouders eronder te 
zetten. Zo werd ook de 
commissie media & pr 
aan het werk gezet.

Programmablaadje
Eind vorig seizoen 
zijn we gestart met de 
programmablaadjes 
bij thuiswedstrijden 
van Boskant 1. Een 
experiment dat in goede 
aarde was gevallen bij 
de achterban, dus is hier 
dit seizoen een vervolg 
aan gegeven. Toch is het 
allemaal niet zo vanzelf-
sprekend als dat je zou 
denken. Het programma 
kan pas een paar da-
gen voor de wedstrijd 
worden samengesteld 
en brengt om die reden 

wel wat tijdsdruk met zich mee. Bovendien valt het niet 
altijd mee om aan informatie over de tegenstander te 
komen. Daarna moet het ook nog gedrukt worden. Hier 
kleven best wel wat kosten aan en om die reden is op een 
geven moment dan ook besloten om in plaats van een 
programmaboekje een flyer te maken. Daarmee werd me-
teen de naam gewijzigd in “De Voorbeschouwing.” Toch 
waren de kosten nog steeds aan de hoge kant en was het 
ook niet erg praktisch om elke keer naar de drukker te 
moeten rijden. Onderzoek wees uit dat het aanschaffen 
van een kleurenlaserprinter uiteindelijk voordeliger zou 
zijn. Doormiddel van sponsoring heeft de sponsorcom-
missie dit kunnen verwezenlijken en kunnen we nu vlak 
voor de wedstrijd onze eigen programmablaadjes maken.

Beeldschermpresentatie
Een ander project waar we mee te maken kregen was de 
beeldschermpresentatie in de kantine. We hadden al eens 
geopperd om een tv in de kantine op te hangen, waarop 
we informatie over de club zouden kunnen weergeven. 
Dit was in onze ogen een beetje toekomstmuziek dat we 
op de achtergrond wilden gaan uitwerken, totdat anderen 
ons voor waren en er ineens een groot beeldscherm in 
de kantine hing. Prachtig natuurlijk, maar hoe gaan we 
dit invullen? Het moet wel meerwaarde hebben en er in 
onze ogen vooral goed uitzien. Wij gaan namelijk voor 
kwaliteit!
De meest praktische oplossing zou zijn dat de beeld-
schermpresentatie voor een groot deel automatisch zou 
worden bijgewerkt. Deze mogelijkheid was er wel, maar 
dan moest eerst de website gerealiseerd zijn. Dit zou 
nog wel een aantal maanden duren, dus moest er een 
tussenoplossing komen. Deze kwam er in de vorm van 
een PowerPoint presentatie. Nadeel hiervan is wel dat 
programma, uitslagen en standen allemaal handmatig 
moeten worden ingevoerd. Er is een leukere invulling van 
de zaterdagavond te bedenken. Daarom is er de keuze 
gemaakt om voorlopig alleen de stand van Boskant 1 en 
de clubperiode op het scherm te laten zien. Van alle an-
dere teams staan al wel het programma en de uitslagen 
vermeld.
Naast de wedstrijdgegevens proberen we ook zoveel mo-
gelijk de activiteiten op het scherm te promoten. Ook de 

Wij zijn v.v. Boskant!

Van de week (3 december) kwam er een mailtje 
binnen met de magische titel “De website is 
klaar.” Een prachtig moment natuurlijk na al die 
maanden hard werken om dit voor elkaar te krij-

gen. Echt iets om even bij stil te staan. Die gelegenheid 
was er helaas niet. Het clubblad moest naar de drukker, 
dus dat had nu even voorrang. 
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sponsoren komen natuurlijk aan bod. In eerste instantie 
alleen de stersponsoren. Nu we de logo’s van de andere 
sponsoren ook bijna allemaal binnen hebben kunnen we 
ook deze in de presentatie verwerken. De vraag is alleen 
nog even hoe we dit kunnen doen zonder dat de spon-
soren de informatie die we willen tonen gaan overscha-
duwen. Zoals altijd zal hier best wel een oplossing voor 
gevonden worden.

Website
Het grootste project van de afgelopen tijd is toch wel het 
vernieuwen van de website. Eigenlijk loopt dit project 
al een jaar of twee, maar door gebrek aan tijd en kennis 
werd dit telkens uitgesteld. Afgelopen zomer zijn we dan 
toch echt begonnen. Job van Kaathoven werd ingescha-
keld en met zijn kennis konden we eindelijk de website 
realiseren zoals we die voor ogen hadden.
Na maanden van ontwerpen, overleggen en mailen 
kreeg de website langzaamaan gestalte. Daarna was het 
nog een paar maanden denken, overleggen en mailen 
om ook de invulling op één lijn te krijgen. Het resultaat 
is naar onze mening prachtig geworden. Daarvoor zijn 
de complimenten ook naar Job uitgegaan. De komende 
weken rest ons om de website up-to-date te maken (als 
je dit leest zal ook dit gerealiseerd zijn). In tegenstelling 
tot de huidige website zijn er veel meer mogelijkheden en 
moet er dus meer worden bijgewerkt. Gelukkig gaat een 
deel daarvan automatisch. Zo zullen het programma, de 
uitslagen en de standen voortaan automatisch worden 
bijgewerkt op de website. Dit neemt de wedstrijdsecreta-
rissen veel werk uit handen.
Het CMS-systeem is nu ook veel eenvoudiger geworden. 
Daarmee kunnen meer mensen wijzigingen aanbrengen 
op de website. De taken zullen dus wat meer verdeeld 
gaan worden. Wie wat gaat doen is op moment van 
schrijven nog niet duidelijk, maar we zullen straks wel 
aangeven bij wie je terecht kunt om iets op de website te 
krijgen.

Sociale media
Zoals in een eerdere editie al aangegeven verzorgen Roy 
van der Linden en Mark van der Heijden onze Twitter 
en Facebook accounts. Deze media zijn inmiddels al 
niet meer weg te denken door hun snelle interactie met 
onze achterban. De Twitter feeds zullen straks ook op de 
website te zien zijn, zodat iedereen op de hoogte is van 
het laatste nieuws dat onze razende reporters de wereld 
in brengen.

De Bal Is Rond
Zoals in het voorwoord al staat vermeld en je inmiddels 
ook al hebt gemerkt, heeft ook het clubblad een gedaan-
teverwisseling ondergaan. Misschien niet eens zozeer in 
opmaak, maar dat we nu een kleurendruk hebben is wel 
heel bijzonder. Door over te stappen naar kleur hebben 
we ook alle advertenties moeten aanpassen. Nu was de 
sponsorcommissie toch al bezig om de gehele sponso-

ring opnieuw op te zetten, dus konden we dit meteen 
meenemen. Nadeel was wel dat we door al deze verande-
ringen in tijdnood kwamen en het niet is gelukt om alle 
advertenties op tijd te verzamelen. Omdat we wel in bezit 
waren van alle logo’s hebben we in een aantal gevallen 
gekozen voor tijdelijke advertenties. Alle sponsoren staan 
dus gewoon vermeld in deze editie. Bij de volgende editie 
zal dit allemaal zijn opgelost.

Onze commissie heeft dus een enorm enerverende 
periode achter de rug. In een half jaar tijd hebben we de 
voetbalclub een compleet nieuw gezicht gegeven. Een 
gezicht met uitstraling durven we wel te stellen. Hiermee 
laten we zien dat v.v. Boskant veel meer is dan alleen een 
voetbalclub. Wij zijn een vereniging die vooruit wil en in 
alle opzichten het maximale wil bereiken met de midde-
len die we hebben. Een vereniging om trots op te zijn.
Wij zijn v.v. Boskant!

Michael van den Hove
 

Opzet nieuwe website tijdens de ontwerpfase.
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Ereleden

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

Leden van verdienste

Hans van Driel
Jan v.d. Heijden †
Lamber van Kronenburg
Theo Raaijmakers †
Jan Versantvoort †

Sportpark
Sportpark “De Scheken”
Hazelaarstraat 54
Telefoon: 0413 - 472161

Sportparkbeheer : Jan van Hastenberg (tel. 0413 - 476121)
Gemeente opzichter: Wim Hulsen
Consul: Koos Brands (tel. 0413 - 475642)

Ledenadministratie
Sandra van de Laar - van Bakel (tel. 06 - 23162009)
E-mail: ledenadministratie@vvboskant.nl

• Opgave nieuwe leden
• Wijzigingen personalia: adres, telefoonnummer, 

bank- of girorekening
• Afmeldingen

Contributie-inning
Jolanda van den Elsen (tel. 0413 - 478900)

Contributiebedragen voor het seizoen 2014/2015:

Soort Lid Contributie zonder kaderfunctie Contributie met kaderfunctie

Pupil € 76,00 n.v.t.

Junior € 88,00 n.v.t.

Senior € 140,00 (incl. wasgeld) € 115,00

Rustend lid € 60,00 € 35,00

Enkel kaderlid n.v.t. € 25,00*
* Aan rustende leden met een kaderfunctie wordt een bijdrage van €25,- gevraagd. Indien een rustend lid met een kaderfunctie hier 
bezwaar tegen heeft, dan kan hij of zij dit kenbaar maken middels een bij het bestuur op te vragen mutatieformulier. (Het formulier kan 
in de nabije toekomst ook via de website worden gedownload.) Voor betrokkene wordt dan niet de eigen bijdrage in rekening gebracht.

In bovenstaande tabel zijn de kosten voor een spelerspas van € 2,60 niet opgenomen. 

Ereleden en leden van verdienste betalen géén contributie.

De contributie wordt 1x per jaar (voorafgaand aan het seizoen, in de maanden juli of augustus) 
geïnd per incasso. Hiervoor hebben alle leden die contributie betalen, het bestuur gemachtigd. Le-
den, voor wie de incasso niet kan plaatsvinden en die zich tussentijds aanmelden, worden geacht 
de contributie binnen een maand na aanmelding te voldoen. 

Mini’s die met ingang van het nieuwe kalenderjaar de overstap naar de F-pupillen maken betalen 
voor het lopende seizoen € 25,00 aan contributie. Mini’s betalen nog geen contributie (trainen 
alleen). Voor mini F-jes geldt het pupillentarief.

Personen, die na het begin van een seizoen maar voor 1 januari lid worden, betalen de volledige 
contributie. Personen, die tussen 1 januari en het einde van het seizoen lid worden, betalen 50%. 
Als actieve leden door onvoorziene omstandigheden heel het seizoen niet hebben kunnen spelen, 
kunnen zij het bestuur verzoeken de contributie terug te storten. Het bestuur bepaalt uiteindelijk 
welke omstandigheden hiervoor in aanmerking komen.

Informatie voor leden
seizoen 2014-2015

Openingstijden kantine

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

Leden
Ledenstand per oktober 2014:

Soort lid Aantal

Senioren 149

Junioren 48

Pupillen 35

Rustende leden / overig 94

Totaal 326
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Bestuur

Telefoon E-mail Functie

Voorzitter: Ronald ter Haak 0413-476916 ronald@bo-max.com dagelijks bestuur

Secretaris: Rudy Neggers 0413-471955 rudyneggers@hotmail.com dagelijks bestuur

Penningmeester: Mark van Kaathoven 0413-476366 markvankaathoven@gmail.com dagelijks bestuur

Willy van der Heijden 0413-473621 w.heijden87@upcmail.nl wedstrijdsecretaris, lid TC

Huub van der Zanden 0413-478191 h.zanden57@chello.com voorzitter TC

Jori van de Wijdeven 06-53699248 jorivdwijdeven@hotmail.com vz. com. kantine en activiteiten

Wouter Jacobs 06-11313428 wnjacobs@icloud.com voorzitter com. pr & media

Contactpersonen jeugd

Telefoon E-mail Functie

Ron van Breemen 0413-477734 ronvanbreemen@upcmail.nl voorzitter jeugdcommissie

Inge Schenning 0413-470537 vvboskant.jeugdcommissie@gmail.com secretaris jeugdcommissie

Jolanda Eijkemans 0413-473265 Jolanda.eijkemans@hetnet.nl algemeen commissielid

Yvonne van den Akker 0413-490504 vvboskant.wedstrijdenjeugd@gmail.com wedstrijdsecretaris jeugd

Peter Smulders 0413-479393 vvboskant.jeugdtoernooien@gmail.com financiën + coördinator diverse act.

Marc Saris 0413-420520 m.saris@upcmail.nl TC jeugdlid

Jurgen van de Laar 0413-473144 jmmvdlaar@hetnet.nl TC jeugdlid

Rob van der Heijden 06-12439295 Rob8916@hotmail.com TC jeugdlid

Algemene ledenvergadering

2× per jaar:
• oktober/november: o.a. bestuursverkiezing, jaarverslagen secretaris en penningmeester
• maart: o.a. verkiezing sportman en vrijwilliger van het jaar

Informatie over afgelastingen

Algehele afgelasting
Raadpleeg NOS Teletext pagina 603

Bij niet algehele afgelasting
Als opmerking vermeld achter het programma op de website.
Afgelaste trainingen worden als nieuws-item op de website weergegeven.

Bij de senioren kan in geval van twijfel het volgende nummer worden gebeld:
0413-472161 (nummer van de kantine)

Rechten & plichten

Het lidmaatschap brengt met zich mee dat je gebruik kunt maken van alle faciliteiten op ons sportpark, je ontvangt het club-
blad, 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!).
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Eigen scheidsrechters 
senioren

Frans van der Heijden
Ad Nouwens
Huub van der Zanden
Peter Beekx
Willy van der Heijden
Wilco Verhagen
Remco de Lange Wendels
Vacature

Scheidsrechters uit de 
“Rooise kring”

Peter van Kaathoven
(coördinator)
Geert Verhagen
Toon van Hooff
Martien Verkuijlen
Rien Kastelijn
Huub van der Zanden
Nard van Dijk
Vacature

Senioren

Trainers selectie: Henry van Wanrooij (hoofdtrainer), tel. 06 - 34314668
 Huub van der Zanden (trainer 2e, donderdag), tel. 06 - 22714266
 Ad van Heesch (trainer 2e, dinsdag), tel. 06 - 22260193
 Fred van Bussel (keeperstrainer), tel. 06-46216108

Verzorgers: Gérard Eeuwes, tel. 06 - 31680743
 Praktijk Borninkhof, tel. 0413 - 841837

Trainer lagere elftallen: Vacature (a.i. Willy van der Heijden, tel. 06-20011071)

Team Leiders Telefoon Ass. scheidsrechter Telefoon

Boskant 1 Ed van der Heijden 06-57316759 Thom Saris 06-15192127

Boskant 2 Huub van der Zanden
Jan van Boxtel

06-22714266
06-23423508

Rien van der Zanden 06-17544710

Boskant 3 Frans van Hastenberg 06-15868526 Ad Nouwens 06-53372549

Boskant 4 Bart Rovers
Falco Visser

06-53585870
06-20100322

Rens van Heesch 06-83539587

Boskant 5 Gijs Dekkers
Ben Heijmans

06-30810539
06-12703809

Vacature

Boskant 6 Gijs Dekkers 06-30810539 Vacature

Boskant 7 Lamber van Kronenburg
Peter Beekx

06-30053009
06-40443908

Ad Heijmans 06-34919234

Boskant VR1 Toon Vervoort
Gerrie van Hastenberg

06-17881477
06-52147995

Toon van Eerd 0413-478957

Jeugd

Team Leiders Telefoon Trainers Telefoon

A1-junioren Rob van der Heijden
Pieter van de Warenburg
Ruud van der Zanden

06-12439295
0413-475351
06-46090716

Stefan van den Berk
Rick van der Zanden
Gert-Wilm Kuijpers
Rob van der Heijden

0413-471568
0413-475312
0413-477285
06-12439295

B1-junioren Peter Habraken
Marcel Boonman
Dennis Merks
Maikel Merks

0413-477970
0413-478560
0413-474620
0413-474620

Peter Habraken 
Maikel Merks
Rob van der Heijden
Rick van der Zanden

0413-477970
0413-474620
06-12439295
0413-475312

C1-junioren Thijs Hanegraaf
Ad van de Laar
Dennis Kreeft

0413-477152
0413-477560
06-10293938

Dennis Kreeft
Nik Versantvoort
Thijs Hanegraaf
Jordy van der Heijden

0413-478197
0413-842370
0413-477152
0413-473621

D1-pupillen Martien Hulsen
Hans Egelmeers

0413-478824
0413-473293

Max Habraken
Jurgen vd Laar
Daan de Brouwer
Rens van de Wijdeven

0413-477970
0413-473144
0413-479630
0413-420766

E1-pupillen Jurgen van de Laar
Ruud van den Berk
Rien Schepens

06-12905083
0413-470047
0413-470537

Martien Hulsen
Rens vd Wijdeven 
Daan de Brouwer
Max Habraken

0413-478824
0413-420766
0413-479630
0413-477970

F1-pupillen Marc Saris
Sandra van Kollenburg

0413-420520
0413-840105

Marc Saris 0413-420520

F2-pupillen Rudy Neggers
Joris Doreleijers

06-21815733
06-11452839

Rudy Neggers 06-21815733

Mini’s Meerdere ouders, maar 
centraal aanspreekpunt 
is Maarten van den Berk

06-46017887 Meerdere ouders, maar 
centraal aanspreekpunt 
is Maarten van den Berk

06-46017887

Techniektrainer B, C, D, E jeugd: John Geeven (contact via TC jeugd)
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Praktische zaken (jeugd)leiders seizoen 2014-2015

Wat te doen in de volgende gevallen?

1. Materiaalkwesties
Als er klachten, opmerkingen, suggesties of problemen zijn m.b.t. kleding of andere materialen, 
meldt dit dan bij de betreffende materiaalverantwoordelijke. Dit zijn:

Selectie:  Ed van der Heijden
Lagere elftallen: Frank Konings
Jeugd:   Anita van den Oever / Joanita van den Biggelaar

Frank Konings ondersteunt vanaf dit seizoen Willy van der Heijden bij de materialen voor de lagere 
elftallen. Bij materiaalkwesties kan dus ook Frank hierover aangesproken worden.

2. Rode kaarten / incidenten
Als er in een wedstrijd een rode kaart wordt gegeven aan een speler van v.v. Boskant of er is sprake 
van een wedstrijdstaking of een ander incident, dan is het van groot belang dat het bestuur hier-
van nog dezelfde dag op de hoogte wordt gesteld. Het bestuur kan in een dergelijk geval nog con-
tact opnemen met de andere vereniging om tot een oplossing te komen. Tevens kan het bestuur 
dan zorgen voor het tijdig insturen van de benodigde formulieren en rapportages. Leiders van v.v. 
Boskant moeten rode kaarten of eventuele incidenten daarom nog dezelfde dag melden bij:

Jeugd:   Marc Saris of Ron van Breemen
Senioren:  Willy van der Heijden

3. Aan- of afmeldingen van leden
Als iemand zich afmeldt of als een nieuwe speler zich meldt bij een leider, verwijs deze persoon 
dan altijd meteen door naar de aan- en afmeldformulieren die op www.vvboskant.nl staan. Door 
deze formulieren in te vullen en z.s.m. in te leveren bij de ledenadministratie (adres staat op formu-
lier), kunnen de noodzakelijke procedures in gang gezet worden. Het gaat hierbij onder meer om 
het aanvragen van een spelerspas en het regelen van een overschrijving van of naar onze vereni-
ging. Hoe langer het duurt voordat een aan- of afmelding bekend is bij de ledenadministratie, hoe 
langer het duurt voordat een nieuwe speler speelgerechtigd is of een afmelding verwerkt is.

                         Activiteiten 2e seizoenshelft
Kersttoernooi Ollandia > Vr. 2 januari Open minidag > n.t.b.

Nieuwjaarsborrel + loterij > Za. 3 januari Finale biljartcompetitie (deel 1) > Do. 9 april

Boskant's got Talent senioren > Vr. 9 januari 3e Helft: Boskant 1 - Ollandia 1 > Zo. 12 april

Boskant's got Talent jeugd > Zo. 11 januari Finale biljartcompetitie (deel 2) > Do. 16 april

Rikconcours > Do. 15 januari Laatste competitiewedstrijd jeugd > Za. 2 mei

Darts A/B/C-junioren > Za. 7 februari Laatste wedstrijd: BBQ + feestavond > Zo. 3 mei

Rikconcours > Do. 12 februari Ouder-kind toernooi > n.t.b.

Clubperiode 2: Boskant 1 - DVG 1 > Zo. 22 februari Hutspottoernooi > Do. 7 mei

Casinoavond lagere elftallen > Za. 28 februari Familietoernooi + vlooienmarkt > Do. 14 mei

Speurtocht D/E/F-pupillen > n.t.b. (februari/maart) Jeugdkamp / meerdaagse toernooien > Vr. 22 t/m ma. 25 mei

PubQuiz > Do. 12 maart Thuistoernooi jeugd > Za. 30 mei

Algemene Leden Vergadering > n.n.b.

Alle data onder voorbehoud. Niet alle activiteiten staan vermeld op deze kalender.
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Nieuws van de TC-Jeugd

Competitie
Het najaarsseizoen is gespeeld en Boskant heeft er twee 
kampioenen bij. De C1 en de F2 zijn najaarskampioen 
2014 geworden. Een prachtige prestatie. Spelers, leiders 
en iedereen die bij het elftal betrokken is gefeliciteerd! 
De overige teams hebben zich kranig geweerd in zijn en 
haar competitie. De wedstrijdbeleving is goed en er wordt 
goed getraind.

Begeleiding trainingen en wedstrijden
Goede trainingen en wedstrijdbeleving dragen bij dat 
spelers en het team waarin zij spelen beter gaan preste-
ren. Daarnaast brengt een goede training en wedstrijdbe-
leving ook spelvreugde met zich mee. Gelukkig kunnen 
we elk jaar weer vrijwilligers vinden die onze spelers 
willen trainen en begeleiden. Om deze vrijwilligers te 
ondersteunen maken wij als vereniging gebruik van een 
externe jeugdtrainer (John Geven) en de hoofdtrainer 
van het eerste elftal (Henry van Wanrooij). In het be-
gin werd de ondersteuning ingezet zonder dat hier een 
structureel plan achter zat. Hierin brengt de TC-jeugd 
nu verandering.  De trainingsstof wordt nu elke maand 
aangeboden en besproken binnen de trainersstaf. De 
eerste twee besprekingen zijn reeds geweest en moeten 
nog meer vorm en structuur krijgen. Nog niet iedereen 
heeft deelgenomen aan deze bespreking maar diegenen 
die hierbij wel aanwezig waren geven veel goede feedback 
en de discussies zijn levendig. De externe jeugdtrainer 
geeft naast training ook feedback aan trainers. Het doel 
wat hiermee bereikt dient te worden is dat trainingen 
structureel van een goed niveau en opbouw zijn en dat 
de trainers de trainingen goed kunnen overbrengen. Ook 
een wedstrijdvoorbereiding en begeleiding heeft een plan 
nodig. Dit plan is met elftalleiders en begeleiders samen 
met de TC-jeugd en de hoofdtrainer van het eerste elftal 
besproken en natuurlijk bediscussieerd want het plan 
bevat namelijk ook een speelwijze.
De onderwerpen die aan bod zijn gekomen waren, speel-
wijze,  wedstrijdbespreking, warming-up en wedstrijd 
analyseren. Als aanvulling hierop zal de hoofdtrainer 
wedstrijden van onze jeugd gaan bezoeken en feedback 
gaan geven op de gevolgde werkwijze m.b.t. de bovenge-
noemde onderwerpen. 
De keepers binnen Boskant worden getraind door Geert 
Foolen en Stan Veldkamp.

Mini’s
Na een voorzichtige start tijdens de open mini dag is 
de spelersgroep inmiddels uitgegroeid naar 9 kinderen. 
We zijn als vereniging erg blij dat er door verschillende 
ouders hier veel energie in wordt gestoken. We hopen 

dan ook dat het aantal minies gelijk blijft of liever nog een 
beetje gaat groeien. Aan de begeleiders zal het niet lig-
gen. De minies worden getraind/begeleid door Maarten 
van den Berk, Bertil van de Laar, Joep Dekkers, Manuel 
Mars en Johan Visser.

Meisjesvoetbal
Steeds meer meisjes willen gaan voetballen en het liefst 
tegen elkaar. Daarom is er een initiatief gestart door Anita 
van de Oever en Gerrie Onland om op vrijdag een vrije 
training voor meisjes te organiseren. Zij krijgen vanuit 
ons damesteam via Maaike van de Wijdeven en Rowan 
van de Pol ondersteuning. Het aantal meisjes dat hieraan 
mee doet is dusdanig groot dat er al een oefenwedstrijd 
is gespeeld. De wedstrijd werd door onze meiden gewon-
nen. Een mooie prestatie. Aan de ingeslagen weg om 
meisjesvoetbal binnen de vereniging  uit te bouwen en te 
promoten zal verder gewerkt worden.

Blauwe kaart
Verschillende verenigingen in district West I hebben de 
kans sportief gedrag van de tegenstander te belonen. Dit 
gebeurt door aan het einde van de wedstrijd De Blauwe 
Kaart uit te reiken, die staat voor sportief gedrag, zowel 
op als rondom het voetbalveld. Als extra aanmoediging 
en ondersteuning maken de teams die De Blauwe Kaart 
verdienen elke week kans op een prijs.
De Blauwe Kaart start in de vorm van een pilot in district 
West I. Uit dit district zijn 40 E- en D-teams van verschil-
lende verenigingen geselecteerd, die tot het einde van 
het seizoen de mogelijkheid hebben om de tegenstan-
der een blauwe prent voor sportief gedrag uit te reiken. 
Boskant E1 is een van de teams die meedoen met deze 
pilot. Inmiddels hebben we verschillende blauwe kaarten 
aan onze tegenstanders uitgedeeld omdat de wedstrijden 
sportief (inclusief scheidsrechter en publiek) waren ver-
lopen. De kaart werd elke keer positief en met verbazing 
ontvangen. Boskant loopt hiermee echt voorop en we 
hopen dat dit initiatief navolging krijgt.

Technische commissie v.v. Boskant
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Spelregeltoets
Alle spelers vanaf de B-jeugd moeten een spelregeltoets 
succesvol afronden om te mogen blijven voetballen. Uit 
onderzoek van de KNVB is gebleken dat veel irritatie 
tussen spelers en scheidsrechter ontstaat doordat jeugd-
spelers de spelregels niet goed begrijpen. Om onze jeugd 
de toets te laten halen zal er een bijkomst georganiseerd 
worden waarin de spelregels worden uitgelegd en de 
toets zal onder begeleiding afgenomen worden.

Nieuws van de TC Senioren

Competitie
De meeste teams hebben de helft van de competitie erop 
zitten met wisselend succes.
Ons vaandelteam heeft het dit jaar door allerlei oorzaken 
moeilijker dan vorig jaar. Ze staan op een verdienstelijke 
middenmoot positie maar hebben nog zeker niet hun 
beste spel laten zien. Hopelijk is na de winterstop weer ie-
dereen scherp en fit  om de tweede helft van het seizoen 
nog voor een prijs te kunnen gaan. 
Het tweede team heeft na een moeizame start, mede 
doordat een aantal “nieuwe” spelers aan het nivo moes-
ten wennen, een aantal goede resultaten neergezet en 
staan na 12 wedstrijden op een verdienstelijke 9de plaats.
Het derde team heeft een sterk team met een aantal 
ex-selectiespelers erin. Ze hebben dan ook een zeer goede 
reeks neergezet en staan samen met WEC bovenin. 
Het vierde heeft na een paar moeilijke jaren een mooi 
team en voeren de ranglijst van de middenmoot aan. Met 
een gemiddelde van bijna 4 goals per wedstrijd doen ze 
het prima. 
Het vijfde heeft een mooi team wat al een tijdje bij elkaar 
zit. Ze staan in de middenmoot en maken net als het 
vierde ontzettend veel doelpunten. 
Het zesde heeft de grootste selectie dit jaar maar kan dat 
helaas nog niet omzetten in goede resultaten. Hopelijk 
gaat ze dit in het vervolg van de competitie nog rechtzet-
ten. Komt vast goed.

Vacatures
Zoals jullie vast al gehoord en/of gelezen hebben, wordt 
volgend seizoen Mayk van Driel de nieuwe trainer van de 

selectie van v.v. Boskant.  
Verder wordt Wil van der Linden de nieuwe contact per-
soon voor de selectie vanuit de TC. 
Zoals tijdens de ledenvergadering al aangegeven zijn we 
nog op zoek naar een trainer/coach voor het 2de voor het 
nieuwe seizoen. Ook zijn we nog op zoek naar een trainer 
voor de lagere elftallen. Op dit moment wordt hier goed 
invulling aan gegeven door een aantal zeer fanatieke lager 
elftalspelers.

Scheidsrechters
Bij de jeugd is het scheidsrechters gebeuren in goede 
handen bij Wilco. Als vereniging kunnen we trots zijn op 
de vele scheidsrechters die we hebben. Elk jaar komen er 
weer nieuwe jonge scheidsrechters bij en ook bij de senio-
ren is ons gilde goed gevuld. Ook bij de BRON hebben 
we in de persoon van Remco Lange Wendels een Bos-
kantse scheidsrechter in opleiding.

Spelers uit Best e.o.
Zoals de meeste senioren wel gemerkt hebben zijn bij 
ons een 5-tal weken spelers uit Best e.o. komen trainen. 
Dit was een proef en is na 5 weken op initiatief van de 
spelers uit Best e.o. weer gestopt. Reden: ze zijn naar een 
andere vereniging gegaan met kunstgras.

Winterstop selectie
De selectie traint op 18 december voor het laatst dit jaar 
en start weer op 8 januari. De laatste training wordt een 
gezamenlijke training met de lagere elftallen en dames.
Aanvang competitie voor de lagere elftallen is op zondag 
1 februari.  De selectie heeft op die dag nog een inhaal-
programma staan, maar Boskant 1 begint officieel op zon-
dag 8 februari aan de competitie, uit tegen NLC’03.

Bij deze wil ik namens de TC van v.v. Boskant iedereen 
die op en naast het veld voor v.v. Boskant in de weer is 
een hele fijne Kerst toewensen en een gezond en spor-
tief 2015.

Huub van der Zanden

Oefenprogramma selectie

Datum Wedstrijd Tijd

Zo. 18 januari v.v. Acht 1 - Boskant 1 13.00 uur

v.v. Acht 2 - Boskant 2 11.00 uur

Zo. 25 januari WHV 1 - Boskant 1 12.00 uur

WHV 2 - Boskant 2 12.00 uur

Zo. 1 februari Volkel 1 - Boskant 1 13.15 uur

Volkel 2 - Boskant 2 11.00 uur
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Tom van Heeswijk

In deze bijdrage willen we kort stilstaan bij het overlijden van Tom van Heeswijk op 
18 juli 2014. Tom was circa 40 jaar lid van v.v. Boskant, een korte periode als actief 
lid, maar voor een véél langere tijd, tot aan z’n overlijden, rustend lid. 
Ook het verenigingsleven kent zo z’n minder plezierige momenten. Het overlijden 
van Tom, al jarenlang lid van onze vereniging, is zo’n moment.

Ergens, medio jaren ’70, de precieze datum hebben we niet kunnen achterhalen, is 
Tom lid geworden van v.v. Boskant. Tom was geen leek op voetbalgebied. Hij voet-
balde, zoals zovelen bij een van de café-teams die Sint-Oedenrode rijk was. Tom 
speelde een aantal jaren bij H.B.S. dat voetbalde op d’n Bult.

Bij Boskant speelde hij in één van de lagere teams, met name in Boskant 4, samen 
met een aantal voetbalmaten. Hoewel Tom een redelijke partij kon voetballen was 
het meer het gebeuren er om heen, de gezelligheid en de humor die dat oplever-
de, dat hem het meest trok. Heel lang heeft z’n actieve voetbalcarrière bij Boskant 
niet geduurd, Tom had een aantal andere hobby’s die hem veel meer trokken. Toch 
bleef hij lid van de vereniging en met name bij de thuiswedstrijden van Boskant 1 
was Tom jarenlang van de partij.
 
Eén van z’n grote hobby’s was het fietsen. Niet alleen als deelnemer, maar ook als 
organisator. Tom was, mede om z’n nuchtere uitspraken en onverwachte kwinksla-
gen een graag gezien persoon!
Op 18 juli 2014, bij het organiseren van de fietsvierdaagse Rooi Fietst, is Tom, mid-
den in z’n activiteiten ten gevolge van een hartstilstand overleden. Tom is 69 jaar 
geworden.
Veel te jong om ons te verlaten, maar dat kunnen we zelf niet regelen.
We zullen het moeten doen met de vele fijne herinneringen!

IN MEMORIAM

Water bij de wijn
Onlangs werd het contract met onze nieuwe hoofd-
trainer getekend. In veel media werd een mooie foto 
getoond van de trainer die samen met het bestuur een 
glas champagne heft. Wie echter goed op de kleur van 
deze kostelijke drank let zal iets opvallen... jawel deze 
ziet er een beetje waterig uit en dat kan kloppen.
Fotograaf Wil van der Linden had, toen hij iedereen 
netjes op de gevoelige plaat had vastgelegd, tijdens het 
bekijken van de foto’s in plaats van op het pijltje naar 
rechts, op het prullenbakje gedrukt; oftewel alles gewist. 
Gelukkig was nog niet iedereen weg en bereid om met 
een champagneglas gevuld met  water alsnog te proos-
ten. Als dit dan maar de laatste keer is geweest dat er 
water bij de wijn wordt gedaan..! 

Gehoord & gezien
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Hé, wie bende gij?
Ik ben Marian Veldkamp, lid van de kantine-
commissie en ben woonachtig in d’n Bos-
kant.

Kun je ook meer over jezelf / jouw achter-
grond vertellen?
Ik ben een echte Boskantse, maar kom oor-
spronkelijk uit Rooi. Sterker nog, we wonen 
nu 21 jaar in Boskant. Ik ben getrouwd met 
Peter (Peer Veldkamp), die volgens mij geen 
introductie behoeft aangezien velen hem 
wel kennen.
Verder hebben wij samen vier kinderen 
(Brett, Sem, Stan en Zep). Grappig detail is 
trouwens wel dat we Boskanters zijn, ik uit 
Rooi kom en, aangezien we zeven jaar in 
Nijnsel gewoond hebben, Brett en Sem daar 
zijn geboren. Met bijna alle Rooise dorpen is 
dus wel een band.

Leuk dè ik bij jou op de koffie mag komen, 
maar eh... wè doe de gij nou vûr d’n Bos-
kant?
In januari 2014 ben ik door Ronald ter Haak 
en zwager Willy v.d. Heijden gevraagd om lid 
te worden van de kantinecommissie. Samen 

met Ed v.d. Heijden zijn wij vanaf toen aange-
schoven bij deze commissie.

Wat houdt dat in?
Het vertrekpunt was om een opzet te maken 
voor het kantinebeheer, na de periode van 
Jan en Ans. Dit aangezien er op dat mo-
ment nog geen nieuwe gegadigden waren. 
Daarnaast was het doel te brainstormen hoe 
nu verder hieraan invulling te geven. Vanaf 
januari t/m april is er nagenoeg wekelijks 
overleg geweest, waarbij informatie is inge-
wonnen, in kaart gebracht van wat er wel en 
niet goed liep en wat we met zijn allen voor 
ogen hadden hoe we het wel zouden willen 
beheren. Eigenlijk een soort sterkte/zwakte 
en kansen/bedreigingen analyse zoals bij 
bedrijven vaak wordt gedaan.

Een 2e spoor was het traject van de verbou-
wing van de kantine (juni). De tijd was rijp 
voor verandering. Dit was tevens een veelge-
hoord signaal uit de ingewonnen informatie 
bij de achterban. 
In deze periode hebben Ronald en Willy zich 
langzaam teruggetrokken en is de commissie 
verder gecompleteerd.

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

Profiel
Naam:

Marian Veldkamp
Leeftijd:

52
Woonplaats:

Boskant
Functie:

Lid kantinecommissie
Uitvoerend sinds:

Januari 2014
Overige taken:

Geen
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Nu bestaat deze uit Jori van de Wijdeven 
(voorzitter), Marian (Veldkamp), Astrid 
Vogels (eindverantwoordelijke op zondag + 
zorg dragen inkoop) en Ed van der Heijden 
(catering).

Jori is als voorzitter automatisch lid van het 
hoofdbestuur, zorgt voor de agenda, be-
waakt de algemene lijn, kwaliteit en zorgt 
voor verbinding met overige disciplines bin-
nen de vereniging. Daarnaast zet ze de zaken 
op scherp en is zij een aanjager.  Zelf zorg ik 
voor de planning voor de bezetting van de 
donderdag en zaterdag. Dit is toch haast een 
dagelijkse terugkerende taak.

Ed heeft veel meegedaan en gedacht met 
het brainstormen en zal straks verder zijn 
licht laten schijnen over de eet- en catering-
mogelijkheden van de kantine. Astrid heeft 
voor de zondag ook een flink pakket dat 
varieert van het uitbaten van de kantine op 
zondag tot de bijbehorende inkoopactivitei-
ten.

Voor mijzelf is het de planning voor de don-
derdag en zaterdagdiensten. Maar ook de 
overige activiteiten zoals: 
vergaderingen  bestuur, commissies, 
jeugdafdeling, inhaalwedstrijden. Maar naast 
deze zaken ook ad hoc dingen, zoals bij-
voorbeeld een monteur van Douwe Egberts 
begeleiden voor een storing aan de koffie 
automaat.

Waarom doe jij dit werk?
Ik houd van een uitdaging! Zelf heb ik altijd 
gevoetbald in Rooi en Boskant en ons hele 
gezin heeft een binding met deze club. Door-
dat ik kritisch was op ‘de kantine’ en vond 
dat de zaak moest blijven draaien en dat er 
wellicht meer geld te verdienen was, ben 
ik ingegaan op deze uitdaging. Ik ben geen 
type van ‘stuurlui aan de wal’. En bovenal 
vind ik het héél belangrijk dat de leefbaar-
heid in Boskant hooggehouden wordt!

Kun jij iets meer vertellen, hoe ziet jouw 
dagtaak of periodieke taken eruit voor dit 
alles?
Het is veel mails en telefoontjes beantwoor-
den (dagelijks). Veel mensen denken dat ik 
eindverantwoordelijke ben voor het beheer, 
maar zoals aangegeven (commissie taakver-
deling) is dat dus niet zo.  Als voorbeeld zal 
ik een dag als zaterdag benoemen. Dan is de 
kantine van 09.30 t/m 17.30 uur geopend. 
Van 09.30 t/m 13.30 uur wordt de dienst 
gedraaid door een persoon vanuit een vaste 
poule. De middagdienst 13.30 t/m 17.30 uur 
door twee ouders van de A-, B- of C-jeugd.  
Voor verreweg de meeste ouders is dit ge-
lukkig geen probleem.

Verder is er naast de planning nog meer 
administratief werk. Zo is er voor de ge-
noemde zaterdagdienst een handboek 
opgesteld dat bij de bar te vinden is. Hierin 
staan  richtlijnen, tips en overige praktische 
zaken.  Ook is er nog het in kaart brengen 
en stroomlijnen van alle activiteiten waar de 
kantine ook voor ingezet wordt. In april wa-
ren de overleggen wekelijks, maar nu 1× per 
3 weken. De overlegstructuur en de manier 
van opstarten ben ik vanuit mijn werk echter 
niet gewend. Ik miste in het begin bepaalde 
structuur, actiepunten en een vaste lijn. Dit 
vind ik tevens de te verbeteren factor binnen 
de vereniging. Binnen de vereniging mag het 
gemoedelijk zijn, maar gericht op beheer en 
uitvoeren taken ook wat zakelijker. Zoals in 
de omgang en het nakomen van afspraken. 
We moeten per slot van rekening ook ‘de 
tent runnen’. 

Wat is dan het uiteindelijke resultaat van 
jouw werkzaamheden?
Het moet allemaal nog gesmeerder gaan 
lopen en een aantal zaken zijn nu nog expe-
rimenteel. Maar we staan open voor goede 
ideeën. Graag krijgen we feedback van 
mensen die mee willen denken. Uiteindelijk 
hoop ik dat we dan trots mogen zijn op het 
resultaat. Het is belangrijk dat we binnen 
Boskant een positief geheel blijven vormen.

Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste 
mensen, maar wel van wezenlijk belang?
Dat zijn eigenlijk de zaken die genoemd zijn, 
de vele hand- en spandiensten.

Wat maakt deze taak zo leuk en waarom?
Om de leefbaarheid in de vereniging een 
impuls te geven, maar ook het dorp. En 
wat je uiteraard terugkrijgt aan positieve 
commentaren van de mensen. Zoals na de 
avondwedstrijd (29/11) tegen Nijnsel dat het 
zo druk en gezellig was en dat het prettig er-
varen werd dat we zoveel personeel ingezet 
hadden. Er liggen mogelijkheden en kansen 
genoeg om er mooie dingen van te maken. 
Voor ons is het prettig eigen inzichten in te 
brengen.

En wat maakt het minder leuk?
Dat mensen denken dat ik 24/7 beschikbaar 
ben voor het kantinebeheer en met name de 
planning. Een voorbeeld: twee weken gele-
den was ik met mijn man een weekend weg. 
Op dat moment werd ik door een ouder ge-
appt dat hij/zij géén kantinedienst zou draai-
en voor zaterdagmiddag. Ja los het dan maar 
ad hoc op. Gelukkig stond deze persoon voor 
een maand later ingepland, maar je hebt hier 
wel direct werk mee. Ook maakt het minder 
plezierig dat mensen denken dat ik alles 
alleen beslis. Dat is dus niet zo. En verder is 

“Zelf zorg ik voor 
de planning voor 
de bezetting van 
de donderdag en 
zaterdag.”

“Ik ben geen type 
van stuurlui aan 
de wal.”

“Ik miste in het 
begin bepaalde 
structuur, actie-
punten en een 
vaste lijn.”
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men niet binnen alle geledingen gewend aan 
zakelijk handelen.

Wat doe je beroepsmatig/studie en staat in 
dit verband met je vrijwilligerswerk?
Ik ben verpleegkundige binnen de stichting 
‘Dichterbij’. Hierin werk ik als begeleider 
(dagopvang) binnen de gehandicaptenzorg. 
Ook geef ik cursussen aan diverse groepen 
cliënten, collega’s, ouders en vrijwilligers in 
het omgaan met het ouder worden van cli-
enten en de daarbij horende zorg. Mijn ma-
nier van werken en de uitdagingen daarin zie 
ik wel in verband met het vrijwilligerswerk.

Heb jij voor jouw vrijwilligerswerk nog tips 
vûr d’n Boskant of individuele leden?
Dat we in Boskant de neuzen allemaal 
dezelfde kant op hebben en houden. Om 
samen te zorgen voor de leefbaarheid van 
de club en het dorp. Dat valt soms niet mee. 
Sommige oude gewoontes moeten we laten 
varen zonder afbreuk te doen aan bepaalde 
waarden. Het zakelijke denken is nodig om 
het hoofd boven water te houden en het 
werk is gewoon kei leuk. Als we samen de 
schouders eronder zetten komen we heel 
ver. We hebben gewoon altijd en veel vrij-
willigers nodig om de club te kunnen blijven 
draaien.

Tot slot is ’t leste woord nog vûr jou.
Deze commissie staat nog volop in de stei-
gers en we hebben al heel wat bereikt. We 
zijn een uitdaging aangegaan om er samen 
wat van te maken. Nu is het nog intensief en 
vaak op de voorgrond, maar dat willen we 
terugbrengen. Voor wat betreft de dienst op 
zaterdagmiddag was het kiezen tussen twee 
kwaden: sluiten of de huidige opzet. Onze 
doelen zijn er om de kantine/club leefbaar 
te houden, te laten bruisen. En om financieel 
gezond te  blijven.

We mogen verder trots zijn op onze gro-
te aantallen vrijwilligers, maar ook op de 
aanhang op zondag. Daarin zijn we een 
goed voorbeeld en dat maakt ons een mooi 
clubke.

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

Houdoe en..........

Pirreke

“Men is niet
binnen alle gele-
dingen gewend 
aan zakelijk
handelen.”

“Voor wat
betreft de dienst 
op zaterdag-
middag was het
kiezen tussen 
twee kwaden: 
sluiten of de
huidige opzet.”
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Na een daverende herfstintro op 
21 oktober, was de hoop op een 
profdag met mooi weer bijna 
vervlogen. Maar gelukkig waren 

de weergoden op het “moment suprême” 
met ons. Het ene buitje dat nog viel, kwam 
precies tijdens de middagpauze waarin we 
allemaal lekker droog in de kantine zaten. 
’s-Ochtends echter toen lange Jan samen 
met Stan de jeugdkeepers “onder handen 
nam” zat het weer minder mee. Gelukkig 
zijn keepers van huis uit echte “bikkels”..!

Ook dit jaar hadden de trainer van de selectie (Henry van Wanrooij) en 
de aanvoerder van ons vaandelteam (Maarten van der Linden) weer een 
prachtig programma in elkaar gedraaid. De profdag (eigenlijk was het dit 
jaar een profmiddag) bestond uit 3 onderdelen met als centraal thema 
“Mikken en Winnen”. De eerste 1,5 uur van de middag bestond uit 4 
spelvormen. Bij iedere spelvorm stonden begeleiders die de scores van 
de teams bij hielden. Ook meiden die op vrijdagavond trainen en zodoen-
de kennis maken met het mooie voetbalspel bij v.v. Boskant, deden mee 
en kregen een speciaal plekje binnen de teams. Er werd door iedereen 
fanatiek meegedaan. Opvallend was de goede miknauwkeurigheid bij de 
jongste spelers en de meiden. Om alles eerlijk te laten verlopen kregen de 
oudere deelnemers een handicap mee. Uiteindelijk werd de uitslag van 
dit onderdeel een gelijk spel tussen de B- en C-junioren.

Hierna was het tijd voor een drinkpauze in de kantine en een leuke voet-
balquiz, zoals inmiddels gebruikelijk, weer perfect in elkaar gezet door 
Roy van der Linden (waarvoor veel dank!) De beste voetbalkenners per 
team waren:

• A: Thijs van Asveldt en Emiel van den Elsen
• B: Joep van Breemen en Vincent van den Elsen

Profdag 2014
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• C: Margot van den Akker en Steff van de Laar
• D(combi): een ex equo tussen Brian Egelmeers en Frank
  Thijssen/Dwayne Diedericks en Daan Hulsen
• Meiden: Vera Schepens en Marit van den Oever

Hierna werd het geniaal opgezette voetgolftoernooi 
gestart. Verspreid over heel ons sportpark waren cement-
kuipen opgesteld, waarin via een moeilijk parcours de 
bal terecht moest komen. Erg leuk en zeker voor her-
haling vatbaar. De groep die het parcours in de minste 
“trappen” had afgelegd bestond uit Emiel van den Elsen, 
Jimmy Vorstenbosch, Vince Canters en Mark Thijssen.

Na dit alles werd er nog samen een frietje gegeten en 
kunnen we weer terugkijken op een geslaagde, voor her-
haling vatbare dag. Dus zet maar alvast de woensdag van 
de herfstvakantie 2015 in de agenda!

Een goede maaltijd is belangrijk
voor de echte profvoetballer!

Favorite muziek
Mark van der Heijden is een van de personen die de berichten op Twitter 
en Facebook voor v.v. Boskant verzorgt. Doorgaans gaat dit goed, maar 
zo nu en dan sluipt er wel eens een foutje in. 

Zo ook op 17 november. Mark wilde een bericht op Twitter plaatsen met 
hierin een link naar het nieuwsbericht op onze website, over de eerdere 
sluiting van de kantine i.v.m. Ollandia 1 – Boskant 1.  Hij plaatste echter 
per ongeluk een link naar de YouTube video van het prachtige, alom 
geprezen nummer ‘Sinas en Spekkies’ van zangeres Boanita. 

Dat er ooit iets fout gaat bij het plaatsen van een dergelijk bericht kan 
natuurlijk gebeuren, maar we kunnen wel onze vraagtekens zetten bij de 
muziek die Mark in z’n vrije tijd luistert. 

Heeft u niets te doen (en luistert er niemand mee), typ dan ‘Boanita – 
Sinas en Spekkies’ in op YouTube en oordeel zelf!

Gehoord & gezien
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Veranderingen in onze kantine

Jan en Ans zijn na afloop van het seizoen 2013-2014 gestopt met hun werk als kantinebe-
heerders van v.v. Boskant. Het is voor het bestuur een hele opgave geweest om een nieuwe 
invulling te geven aan het kantinebeheer. Uiteindelijk is dit gelukt en werkt de vereniging 
alweer enige tijd in de nieuwe constructie. Ten opzichte van de voorgaande jaren is er daar-
door wel een aantal dingen veranderd. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste 
veranderingen:

1. Op zondagen zal Astrid Vogels verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen in de kantine. 
Zij fungeert dan ook als aanspreekpunt. Op donderdagen en zaterdagen zal een gemotiveer-
de groep vrijwilligers bardiensten draaien. Dit levert de vereniging een enorme (en noodzake-
lijke) kostenbesparing op. Voor de bezoekers betekent dit dat zij vaker verschillende gezich-
ten achter de bar zullen zien.

2. De kantine zal in principe alleen nog maar open zijn op donderdag, zaterdag en zondag. 
Hiermee moet rekening worden gehouden bij het plannen van oefen- en inhaalwedstrijden en 
andere activiteiten.

3. De openingstijden zijn op donderdag van 20.00 uur tot en met 24.00 uur, op zaterdag van 
09.30 uur tot en met 17.30 uur (mits er thuis gevoetbald wordt) en op zondag van 09.00 uur 
tot en met 21.00 uur.

4. Het is niet meer mogelijk bestellingen op rekening te doen (op laten schrijven). Ervaringen uit 
de laatste jaren hebben geleid tot deze beslissing. 

5. Alle prijzen zijn afgerond op rondere getallen om betalingen eenvoudiger te maken. De 
komende periode wordt geëvalueerd of deze nieuwe prijzen wel of niet aangepast moeten 
worden. 

6. Mogelijk wordt de vereniging per 01-01-2015 BTW-plichtig. Het BTW-verschil tussen inkoop 
en verkoop (10,5%) zal dan in de prijs moeten worden verrekend. Het bestuur is voornemens 
dit alleen op zaterdag en zondag te doen. 

7. Donderdagprijzen wijken af van prijzen op andere dagen. Zie de prijslijsten achter de bar.
8. Vanaf 1 januari 2015 worden er in de kantine geen sigaretten meer verkocht.

Spelregelbewijs voor B-junioren

Met ingang van het seizoen 2014/’15 zijn B-junioren verplicht om een spelregelbewijs te 
behalen. Het spelregelbewijs is een veelgevraagde maatregel in het voetbal. De insteek is 
dat meer spelregelkennis bijdraagt aan meer voetbalplezier. Er is een aantrekkelijke spel-
regelwebsite (www.voetbalmasterz.nl), waarop jeugdspelers (maar ook anderen) kunnen 
oefenen en verenigingen opleidingsmateriaal kunnen halen om mee aan de slag te gaan. 
De technische commissie jeugd coördineert samen met Wilco Verhagen het behalen van de 
spelregelbewijzen door de jeugdspelers voor wie dit verplicht is.

Vacatures

De voetbalvereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers die een taak op zich willen nemen. Op 
deze pagina staan de openstaande vacatures vermeld. Als u belangstelling heeft voor een 
van deze vacatures gaarne contact opnemen met het bestuur.

Verenigingsnieuws

Vacatures

Bestuursfunctie
• Secretaris

Commissies
• Leden sponsorcommissie
• Leden playbackcommissie

Kantine
• Vrijwilligers bardienst
  (m.n. zaterdagochtend)

Onderhoud
• Wasvrouw

Trainers
• Trainer/coach Boskant 2
• Trainer lagere elftallen

Leiders
• Leider Boskant 1

Scheidsrechters
Personen die op zaterdag- 
en/of zondagmorgen een 
wedstrijdje willen fluiten.

Algemeen
Personen die zich enkele 
uren in willen zetten voor 
activiteiten binnen de 
vereniging

Als u belangstelling heeft 
voor een van deze vacatures, 
gaarne contact opnemen met 
het bestuur.
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De winterstop nadert, ook 
voor de deelnemers van de 
biljartcompetitie. Niet dat 

het speelveld de reden is! Met het 
gerenoveerde kantine dak als “paraplu” 
en de thermostaat op minimaal 20 is het 
goed toeven in onze kantine. Eigenlijk een 
overdekt stadion, maar dan nog beter, want 
voor een natje of een droogje hoef je nau-
welijks van je plek.  

Neen, ’s winters is er ruimte voor andere activiteiten. 

Pas op 22 januari start ronde twee. Op moment van dit 
schrijven zijn 32 van de 42 wedstrijden in de eerste ronde 
gespeeld. Met nog twee donderdagen voor Kerst moet 
het mogelijk zijn die score nog wat te verhogen. Helaas 
zijn enkele personen door medische ongemakken niet in 
staat geweest om hun wedstrijden te spelen. Werk voor 
de organisatie om voor hun tegenstanders een andere 
wedstrijd te organiseren. 
Uiteindelijk zullen er per poule 8 deelnemers de strijd 
vervolgen. En....... degene die verliest, valt dan gelijk af. 
Dit in tegenstelling tot de 1e ronde waarin eenieder twee 
wedstrijden speelde en dan op basis van punten of (doel) 
gemiddelde, verder ging. 

Degenen die zich niet zo interesseren voor het spel op 
het groene laken, zullen bij het lezen van dit verhaal, als 
het al gelezen wordt, eens een keer luchtig de schouders 
optrekken, maar geloof me; het kan er wel eens flink 
spannen op de donderdagavond.
Er zijn prachtige wedstrijden gespeeld, met een hoog 
adrenaline gehalte bij de spelers....... en sommige toe-
schouwers. Technisch subtiel spel, afgewisseld door 
partijen waarbij de speelballen nog dagenlang “hoofd-
pijn” hadden van de vele “kopstoten” en gelukkig bijna 
een volle week konden “uitrusten” voordat ze weer in 
actie moesten komen. Spannende partijen waarbij het 
scoreverloop uiteindelijk uitmondde in een gelijkspel! Wat 
de organisatie enigszins “tegenviel” is dat slechts weinig 
spelers beide wedstrijden wonnen, zodat er veel reken-
werk verricht moest worden om op basis van het gemid-
delde te bepalen wie bij de laatste 8 zat!
Slechts 6 spelers van het totaal van de 36 die in actie zijn 
gekomen kunnen volledig ontspannen de feestdagen in. 
De overige zullen moeten wachten tot het moment dat 
de organisatie groen licht gegeven heeft! 

Organisatie

Eerste ronde
biljarttoernooi
zit er (bijna) op! 

Cheese!!!
Soms moet je geluk hebben en op het juiste moment 
op de juiste plek zijn. Op een gewone donderdag-
avond had Angeline van der Heijden, die die avond 
kantinedienst had, een onderonsje met haar 4 zoons. 
Zowaar een prachtig tafereel dat vastgelegd moest 
worden..!  Voor de foto onderbraken ze hun gesprek 
even om te poseren. Dit leverde een bijzonder mooi 
plaatje op. Vader Frans was misschien nog wel trotser 
op deze foto dan moeder Angeline en wilde hem 
direct en zonder pardon doorgemaild krijgen. Wel-
licht een begin van een nieuwe (foto)rubriek. Stuur je 
foto’s maar in..!

Gehoord & gezien
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Tussenstanden senioren 2014-2015

Boskant 5 reserve 6e klasse 46

# Team G P DPV DPT

1 Rhode 9 10 28 68 16

2 DVG 7 11 22 18 23

3 Avanti'31 9 10 21 20 16

4 Heeswijk 7 11 21 26 15

5 Ollandia 3 11 21 23 16

6 Nijnsel/TVE Reclame 6 10 18 32 21

7 Boskant 5 10 13 33 22

8 Schijndel/DE WIT 8 11 13 16 19

9 WEC 6 9 9 14 26

10 Vorstenbossche Boys 4 10 5 11 27

11 Blauw Geel'38/JUMBO 18 11 5 15 40

10 Irene 3 10 4 11 46

Boskant 6 reserve 6e klasse 47

# Team G P DPV DPT

1 WEC 7 11 31 53 12

2 Heeswijk 8 10 22 40 19

3 Irene 4 11 19 59 38

4 Rhode 10 10 17 30 25

5 Nijnsel/TVE Reclame 7 11 17 30 25

6 Avesteyn 8 10 16 33 34

7 Schijndel/DE WIT 9 11 15 40 37

8 Nulandia 11 10 14 22 26

9 Avanti'31 10 11 13 23 40

10 Blauw Geel'38/JUMBO 19 11 10 27 34

11 Boskant 6 9 6 25 28

12 DVG 8 11 0 13 77

Boskant 3 reserve 5e klasse 22

# Team G P DPV DPT

1 WEC 4 10 30 36 10

2 Boskant 3 10 27 43 16

3 Blauw Geel'38/JUMBO 9 11 24 25 16

4 Sparta'25 7 10 21 49 20

5 Schijndel/DE WIT 5 10 21 49 21

6 Rhode 6 11 18 32 50

7 Avesteyn 5 9 13 21 23

8 DVG 5 11 10 24 30

9 Mariahout 4 11 9 25 42

10 Avanti'31 5 10 6 15 33

11 Irene 2 10 6 12 32

12 Heeswijk 4 11 0 10 48

Boskant 4 reserve 5e klasse 26

# Team G P DPV DPT

1 Blauw Geel'38/JUMBO 15 10 26 48 11

2 WEC 5 9 25 43 10

3 Boskant 4 9 16 33 17

4 Mariahout 6 11 16 34 20

5 Schijndel/DE WIT 7 9 14 28 31

6 Rhode 8 10 14 30 30

7 Avanti'31 8 11 12 19 23

8 WHV 3 8 11 23 19

9 DVG 6 9 11 17 31

10 Nijnsel/TVE Reclame 5 11 10 21 32

11 VOW 4 11 8 13 53

12 Erp 7 10 5 10 42

Boskant 1 4e klasse H

# Team G P DPV DPT

1 Juliana Mill 1 12 27 33 14

2 Nijnsel/TVE Reclame 1 12 26 31 10

3 DVG 1 12 23 26 17

4 Cito 1 11 20 22 21

5 SES 1 11 19 20 13

6 Boskant 1 10 15 17 15

7 Ollandia 1 12 14 20 22

8 FC Schadewijk 1 12 13 22 22

9 NLC'03 1 11 11 11 21

10 SDDL 1 11 9 14 25

11 Herpinia 1 12 8 10 28

12 VOW 1 12 6 20 38

Boskant 2 reserve 2e klasse D

# Team G P DPV DPT

1 Volkel 2 12 30 39 13

2 OSS'20 3 12 28 43 19

3 TOP 2 12 27 46 16

4 Margriet 2 12 26 40 12

5 Gemert 4 12 17 40 31

6 DAW 2 12 17 23 21

7 HVCH 3 12 14 20 34

8 Boekel Sport 2 12 12 22 38

9 Boskant 2 12 12 20 41

10 Sparta'25 3 12 9 19 35

11 Nijnsel/TVE Reclame 2 12 7 18 34

12 UDI'19/Beter Bed 3 12 7 13 49
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Tussenstanden & eindstanden beker

Boskant VR1 6e klasse 10

# Team G P DPV DPT

1 Rhode VR1 9 27 51 3

2 Festilent VR2 10 25 58 13

3 Nijnsel/TVE Reclame VR3 11 21 32 33

4 Mariahout VR1 10 19 42 16

5 Erp VR2 9 15 24 28

6 ELI VR2 10 15 33 31

7 Boekel Sport VR2 10 15 31 31

8 Boerdonk VR1 9 9 21 24

9 Boskant VR1 9 5 8 35

10 FC de Rakt VR2 9 4 8 45

11 UDI'19/Beter Bed VR3 10 1 6 55

Boskant 2 groep 1 - 04

# Team G P DPV DPT

1 Sparta’25 2 3 6 14 3

2 Schijndel/De Wit 2 3 5 6 5

3 Nijnsel/TVE Reclame 2 3 2 1 3

4 Boskant 2 3 2 4 14

Boskant VR1 groep 4 - 05

# Team G P DPV DPT

1 Festilent VR2 3 9 22 2

2 Rhode VR2 3 6 5 6

3 ELI VR 2 3 3 13 16

4 Boskant VR1 3 0 3 19

Boskant C1 groep 2 - 054

# Team G P DPV DPT

1 Rhode C2 3 9 9 0

2 Blauw Geel’38/JUMBO C3 3 4 6 8

3 Boskant C1 3 3 6 7

4 Ollandia C1G 3 1 4 10

Boskant A1 groep 2 - 16

# Team G P DPV DPT

1 SCMH A1 3 9 12 6

2 Boskant A1 3 4 7 6

3 Irene A1 3 4 5 5

4 Ollandia A1 3 0 5 12

Boskant B1 groep 2 - 21

# Team G P DPV DPT

1 Nijnsel/TVE Reclame B1 3 9 9 3

2 Boskant B1 3 3 7 8

3 Mariahout B1 3 3 4 5

4 Blauw Geel’38/JUMBO B3 3 3 5 9

Boskant 1 groep 1 - 05

# Team G P DPV DPT

1 EVVC 1 3 7 10 3

2 Boskant 1 3 5 6 5

3 SDDL 1 3 4 4 8

4 Avesteyn 1 3 0 2 6

Boskant 3 groep 3 - 09

# Team G P DPV DPT

1 Boskant 3 3 9 14 4

2 Rhode 6 3 4 7 9

3 Schijndel/De Wit 5 3 3 11 13

4 Avanti’31 6 3 1 6 12

• 2e ronde: Boskant 3 - DESO/Van der Horst 4, uitslag 4-1

• 3e ronde: Boskant 3 - FC De Rakt 2, 18 december 2014

Boskant D1 groep 2 - 25

# Team G P DPV DPT

1 VOW D1 3 9 14 2

2 Boskant D1 3 6 8 5

3 Mariahout D1 3 3 6 11

4 Nijnsel/TVE Reclame D1 3 0 4 14

Boskant E1 groep 2 - 14

# Team G P DPV DPT

1 DVG E1 3 6 41 2

2 WEC E1 3 3 20 13

3 Boskant E1 3 0 0 46

Boskant F1 groep 2 - 16

# Team G P DPV DPT

1 Irene F1 3 9 42 3

2 Nijnsel/TVE Reclame F1G 3 6 24 8

3 Boskant F1 3 3 7 30

4 Ollandia F1G 3 0 0 32



Adverteerders clubblad

De advertenties zijn bij de digitale versie van ‘De Bal Is Rond’ weggelaten. Daarvoor in 
de plaats zijn alleen de logo’s van de adverteerders opgenomen. De reden hiervoor is 
dat anders de bestandsomvang te groot is voor plaatsing op de website.
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Boskant 1

Seniorenelftallen seizoen 2014-2015

Boskant 2
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Boskant 3

Boskant 4
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Boskant 5

Boskant 6
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Boskant VR1
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Het team dat gezamenlijk het vaakst de vijandelijke 
doelman wist te verschalken is Boskant 3. In de eerste 10 
gespeelde wedstrijden kwamen zij tot een totaal van 43 
doelpunten. Met een gemiddelde van meer dan 4 doel-
punten per wedstrijd bleken zij de eerste competitiehelft 
dan ook een moeilijk te kloppen tegenstander voor veel 
ploegen. 

Op gepaste afstand van Boskant 3 volgen op een gedeel-
de tweede plaats Boskant 4 en Boskant 5. Beide ploegen 
wisten in totaal 33 doelpunten te maken. Een plaatsje 
daaronder vinden we Boskant 6 met 25 doelpunten.  De 
een-na-laatste plaats wordt ook gedeeld door twee ploe-
gen. Zowel Boskant 1 als Boskant 2 wist het huidige sei-
zoen 20 keer het net te laten bollen. Het minst productief 
waren de Boskant Dames met 10 goals uit 9 wedstrijden.

Als we gaan kijken welke spelers uiteindelijk verantwoor-
delijk zijn voor al deze doelpunten, valt al snel op dat 
Geert Habraken het topscorersklassement ruim aanvoert 
met een doelpuntentotaal van 17, gescoord in Boskant 4. 
Hij blijft hiermee zijn naaste achtervolgers ruim voor. Op 
een gedeelde tweede plaats staan Anton van der Werff 
(Boskant 3) en Joep Dekkers (Boskant 6), zij wisten al 9 
keer het doel te vinden. Hiermee blijven zij Mark de Ko-
ning (Boskant 3) en Brett Veldkamp (Boskant 1) net voor. 
Zij staan met 8 gescoorde doelpunten op een gedeelde 4e 
plaats. Ook hier weer kort achter volgen Sem Veldkamp 
(Boskant Dames) en Thijs Hanegraaf (Boskant 2) met 
ieder 7 doelpunten.

Zal het dit seizoen nog iemand lukken om Geert te ach-
terhalen?

Topscorers senioren

Boskant 1
Brett Veldkamp - 8
Daan Rovers - 3
Maikel Merks - 2

Boskant 2
Thijs Hanegraaf - 7
Roel Brans - 4
Pieter vd Warenburg - 2

Boskant 3
Anton vd Werff - 9
Mark de Koning - 8
Frank Konings - 4

Boskant 4
Geert Habraken - 17
Erik v Kronenburg - 5
Teun vd Heijden - 5
Ruud Gevers - 5

Boskant 5
Gegevens over de doel-
puntenmakers van Boskant 
5 zijn helaas niet bekend.

Boskant 6
Joep Dekkers - 9
Theo de Koning - 4
Joris van Hastenberg - 3

Boskant Dames
Sem Veldkamp - 7
Nikki Ernest - 2
Linda van Heesch - 1

Geert Habraken onomstreden aan kop met 17 doelpunten

Wie zo nu en dan op zondag te vinden is op sportpark De 
Scheken, heeft het met eigen ogen kunnen aanschouwen; 
er wordt een flink aantal doelpunten gescoord door de 

Boskantse seniorenteams in hun competitieduels! In totaal zijn er in 
de eerste competitiehelft 182 doelpunten gemaakt in 70 wedstrijden. 
Dit komt neer op een gemiddelde van 2,6 Boskantse doelpunten per 
gespeelde wedstrijd.

Doelpunten t/m 7 december
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Eén van de grote voordelen van het sporten en wonen in een 
klein dorp is dat grote, maatschappelijke discussies, desgewenst 
gewoon naast je neergelegd kunnen worden en er op een ouder-
wetse traditionele manier zaken geregeld kunnen worden.

Zo arriveerde de Sint samen met 2 gewone Zwarte Pieten klok-
slag 16.00 uur op zaterdag 29 november in onze kantine. Toch 
zou, ook geheel volgens Boskantse traditie, niet alles vlekkeloos 
verlopen. Zo beschikte men tijdens de “warming up” voordat Sin-
terklaas binnenkwam, niet over een werkende microfoon. Gelukkig 
luisterden de kindjes erg goed en geconcentreerd, waardoor er 
toch nog liedjes gezongen en afspraken gemaakt konden worden. 
Eén van de afspraken was een verrassingsdansje voor de Sint. 
De bedoeling was dat als Daantje en Mats hun favoriete Sinter-
klaasliedje gingen zingen, alle kinderen mee gingen dansen. Hun 
dansleraar moest een kampioenentrainer zijn en die was toevallig 
aanwezig: Rudy Neggers. Die was namelijk met zijn F2 ’s-ochtends 
nog kampioen geworden. Gelukkig had hij niet teveel champagne 
op, waardoor hij nog helder zijn dansinstructies kon geven. Toen 
Sinterklaas arriveerde werkte de microfoon nog steeds niet, maar 
de megafoon van Tygo bracht hulp. Een extra voordeel van deze 
megafoon was dat er ook nog kampioensliedjes mee afgedraaid 
konden worden..!

Vreemd was dat de Sint in plaats van zijn staf een tennisracket 
mee had genomen. Hij dacht leuk te zijn en in de tenniskantine 
zijn tenniskwaliteiten te laten zien. Al snel hadden de kinderen 
hem ervan overtuigd dat hij in de voetbalkantine was. De Sint liet 
toen zien dat hij wel oud, maar niet gek is. Hij trok zijn jurk om-
hoog en weet je wat daar onder zat? ..inderdaad.. een paar voetbal-
schoenen..!  De slimme Sint was dus op alles voorbereid. Nadat 
de staf gehaald was en Sinterklaas aan mijnheer Ron de opdracht 
had gegeven om de staf de hele tijd vast te blijven houden kon 
het cadeautjes uitdelen beginnen. Voor iedereen had hij een leuk 
woordje klaar en zijn lieve en lenige Pieten deelden pepernoten uit 
en lieten truukjes zien. Af en toe moest Sinterklaas even stoppen 
om mijnheer Ron weer terug de hoek in te sturen. Deze probeerde 
zich steeds met hem te bemoeien, en had iedere keer weer andere 
dingen in zijn handen behalve de staf van Sinterklaas. Na nog ver-
schillende liedjes aangehoord te hebben en het prachtige dansje 
van alle kinderen gezien te hebben vertrokken Sinterklaas en zijn 
Pieten weer naar andere bestemmingen. Volgend jaar zijn ze zeker 
weer van de partij..!

Sinterklaas kapoentje gooi wat
in mijn voetbalschoentje..!
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Waar ieder jaar wel enkele reclameborden vervangen dienen te worden door een 
wisseling van sponsoren, onderging het hoofdveld van v.v. Boskant dit jaar een 
ware metamorfose. Alle borden aan de hoofdtribune zijn vervangen en aan de 

ballenvangers werden de borden ingewisseld voor grote reclamedoeken. Ook het score-
bord moest eraan geloven, evenals vele borden rond het veld.

Sponsoren kleden het hoofdveld aan

Nog steeds is de enorme klus die de sponsorcommissie eind 
vorig seizoen heeft ingezet niet geklaard. Nog een 15-tal borden 
en dan ziet het sportpark er weer picobello uit. De laatste bor-
den zullen tijdens de winterstop worden opgehangen. Uiter-
aard weer door de onderhoudsploeg, die de afgelopen periode 
waarschijnlijk nog geen tijd heeft gehad om koffie te pakken.
Maar ook zij zullen met veel voldoening terugkijken op het 
eindresultaat, want dat mag er wezen. Inmiddels hangt er van 
35 sponsoren nieuwe reclame, bestaande uit één of meerdere 
borden of doeken. Met de 15 die nog komen gaan zullen er na 
de winterstop 50! nieuwe reclame uitingen rond het hoofdveld 
te zien zijn.

Sinds dit seizoen is v.v. Boskant gestart met sponsorpakketten. 
Daarmee is het sponsorbestand drastisch gewijzigd. Door 
inspanningen van de sponsorcommissie zijn er veel nieuwe be-
drijven gevonden die v.v. Boskant financieel wilden ondersteu-
nen. De opzet van de sponsorpakketten is er medeoorzaak van 
dat er dit jaar veel nieuwe borden zijn bijgekomen. Dit komt 
namelijk omdat nu in elk sponsorcontract een reclamebord is 
opgenomen.

Advertenties De Bal Is Rond
Met de invoering van de nieuwe sponsorpakketten is het in 
principe niet meer mogelijk om alleen nog maar te adverte-
ren in De Bal Is Rond. De advertenties komen voort uit het 
sponsorcontract dat is afgesloten. Dit betekent dat De Bal Is 
Rond vanaf heden niet meer ‘op eigen benen staat’. Voorheen 
dekte de opbrengst van de advertenties min of meer de kosten 
van het drukwerk. Nu wordt het dus gefinancierd uit de totale 
sponsoropbrengst.

Deze ‘ommezwaai’ in sponsorbeleid heeft ook grote gevolgen 
gehad voor de reclame in het clubblad. Bijna alle advertenties 
moesten voor deze editie vervangen worden. Het moment hier-
voor was eigenlijk perfect gekozen. Nu we over zijn gegaan op 
kleurendruk moesten de meeste advertenties toch al worden 
aangepast.
Alle veranderingen in de eerste seizoenshelft hebben er wel 
toe geleid dat er aan het einde van het jaar een behoorlijke 

tijdsdruk was. Hierdoor konden we niet meer uitgebreid met de 
sponsoren in overleg treden over de invulling van hun adver-
tentieruimte. Gelukkig hebben we de meeste advertenties nog 
op tijd kunnen aanpassen, maar in een aantal gevallen is er in 
deze editie een tijdelijk advertentie geplaatst. Alle sponsoren 
staan dus gewoon vermeld op een van de advertentiebladen, 
maar in sommige gevallen met een alternatieve, vaak wat 
kleinere advertentie.

Shirtsponsoring jeugdteams
Al onze jeugdteams zijn voorzien van nieuwe tenues. Vorig 
seizoen waren er al twee teams in het nieuw gestoken en dit 
seizoen volgden de overige teams. Op de borst van onze 
jeugdleden prijkt voortaan de naam van een stersponsor. Door 
de nieuwe sponsoropzet zullen nieuwe tenues worden gefinan-
cierd uit de sponsorbijdrage van de stersponsoren. Hierdoor is 
er een betere continuïteit in het vervangen van versleten tenues 
en zal onze jeugd er altijd netjes bijlopen.

Vacature sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft dus een bedrijvige eerste sei-
zoenshelft achter de rug en wil ook de tweede seizoenshelft 
nog een aantal nieuwe ideeën uitwerken. Om alles te kunnen 
verwezenlijken is er behoefte aan nieuwe leden die het team 
willen versterken. Mocht je interesse hebben, neem dan con-
tact op met Ronald ter Haak.






