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Opnieuw is er naar onze mening weer een schitterende editie van ons club-
blad De Bal Is Rond uit de drukmachines gerold. Dankzij de inbreng van een 
groot aantal ‘auteurs’ is het inhoudelijk ook weer een hoogst aangenaam 
te lezen stukje informatie geworden, al hebben we op het laatste moment 
nog wel even wat personen moeten aansporen om iets voor ons op papier 
te zetten. Ook nu geven de ingezonden stukken weer een goed beeld van 
het verenigingsleven en hoe de beleving is. Daarom zijn ze voor ons ook zo 
belangrijk.

Onze vereniging is volop in beweging. We willen niet onbeleefd zijn, maar 
als u daaraan nog twijfelt nadat u deze editie hebt doorgelezen, moeten 
we u toch voorzichtig adviseren om nog eens vooraan te beginnen. Volop 
in beweging betekent dat er zaken veranderen, deels doordat bijvoorbeeld 
de overheid een ander beleid kent, andere regels heeft, maar deels ook 
doordat de jongeren onder ons vaak wat anders tegen zaken aankijken. Daar 
willen we in mee, zonder het ‘oude’ zomaar meteen overboord te gooien.

Door de ‘andere’ opzet van het clubblad was (is) het nog wel even zoeken 
naar de geschikte informatie. Wat nu wel of/en niet via De Bal Is Rond te 
communiceren. Natuurlijk hebben we daar onze ideeën over, maar die zijn 
zeker nog niet uitgekristalliseerd. Het zal de komende edities dus nog even 
zoeken worden naar de juiste samenstelling en daar kunnen we uw hulp ook 
zeker bij gebruiken!
Sinds we zijn overgegaan in kleur is in ieder geval duidelijk dat foto’s nog 
belangrijker zijn geworden om het blad te verfraaien, maar ook om lezers 
op een eenvoudige manier van informatie te voorzien. Ook deze editie staat 
weer bol van het beeldmateriaal en we verzoeken u dan ook om leuke foto’s 
in te (blijven) zenden en ook zeker niet te vergeten om bij (mogelijke) hoog-
tepunten binnen de vereniging even het mobieltje erbij te pakken. Voorwerk 
voor de eerstvolgende editie!

Het is ons deze keer helaas niet gelukt om een representatieve lijst van 
topscorers in dit blad te plaatsen. Nu we afgelopen seizoen gestopt zijn met 
‘De Amateurcoach’ werden de doelpuntenmakers niet meer door ieder team 
even goed bijgehouden. Vandaar dat we hebben besloten om het deze keer 
maar niet te plaatsen. We verzoeken de leiders om dit voor komend seizoen 
wel weer goed bij te gaan houden.
Verder hebben we een aantal activiteiten in de winterperiode bewust niet 
meer belicht, omdat deze volgens ons te lang geleden hebben plaatsgevon-
den. Deze activiteiten hebben in die periode al wel ruim aandacht gekregen 
via de website.

Wat we wel in het blad hebben staan moet u tijdens de vakantie, onder het 
genot van een lekker koud drankje, maar eens goed bekijken. We zijn er in 
ieder geval trots op om deze editie aan u te mogen presenteren.

Fijne vakantie!

De redactie

Voorwoord
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S
eizoen 2014-2015 ligt inmiddels achter 
ons en gezien de prestaties van onze 
selectie kijk ik er liever niet meer op te-
rug en kijk ik uit naar het nieuwe seizoen 
2015-2016, met een nieuwe trainer/

coach Mayk van Driel. Als bestuur hopen we na-
tuurlijk dat we het nieuwe seizoen verder komen 
dan waar we dit seizoen zijn geëindigd.

Verder hebben we ook goed nieuws vanuit het 
bestuur en zijn we rond gekomen met een vaste 
kantinebeheerster. Vanaf het komende seizoen 
wordt het nieuwe vaste gezicht voor de kantine 
Marian Veldkamp. Na een jaar ervaring binnen 
de kantine met heel veel vrijwilligers heeft 
Marian aangegeven de volledige taak als kantine 
beheerster op zich te willen nemen. Wanneer 
iemand zich nog als vrijwilliger wil aanbieden voor 
de donderdag, zaterdag of zondag meld je aan bij 
Marian Veldkamp. Verderop in deze editie zal nog 
even worden teruggekomen op Marian Veldkamp 
als nieuwe kantine beheerster.

Accommodatie/kantine/sportpark
In de loop van het komende seizoen zullen de 
jeugdspelers van de E- t/m de F-pupillen gaan trai-
nen op het oude wedstrijdveld van de voormalige 
korfbal vereniging Boskant bij de kantine naast 
Veld 2. Het korfbalveld aan de Populierlaan sto-
ten we dan af aan de gemeente. Deze verhuizing 
van het trainingsveld hebben we ook in ons ant-
woord op het Masterplan van de gemeente aan-
gegeven. Willy van der Heijden is met een aantal 
mensen aan het uitzoeken hoe we de lichtmasten 
snel en zo goedkoop mogelijk kunnen verhuizen 
van de Populierenlaan naar de Hazelaarstraat.

In samenwerking met de commissie PR en Media 
en de onderhoudscommissie is op het sportpark 
een informatiebord geplaatst, zodat de gast-
clubs kunnen zien waar ze zich bevinden en waar 
de kleedlokalen en uiteindelijk de kantine zijn 
te vinden. Met dezelfde commissies is ook het 
welkomstbord bij de ingang van het sportpark 
gerealiseerd. 

Verder zijn in de kantine de wanden van de 
friettent betegeld door een aantal vrijwilligers 
zoals Rien van de Zanden en Peer Veldkamp. Bij 
aanvang van het seizoen kunnen we ook genie-
ten van een lekker frietje uit onze nieuwe frituur 
met goede afzuiginstallatie. Net zoals Rhode en 
Nijnsel zullen we in het nieuwe seizoen ook gaan 
werken met een digitaal kassa systeem zodat de 
voorraad altijd actueel is. Het systeem stuurt au-
tomatisch bestellingen naar onze leveranciers als 
de voorraad onder een bepaalt niveau komt.

Financiën en sponsoring
Inmiddels hebben we onze 2e sponsoravond met 
succes achter de rug. Dit keer hebben we het ge-
combineerd met de vrijwilligers- en de afsluitings-
avond voor de leden. Wat het bestuur betreft 
was deze combinatie een succes en zullen we het 
volgend jaar in dezelfde opzet weer organiseren. 
Op de activiteitenkalender zullen we in septem-
ber de nieuwe datum in 2016 publiceren. 

Vele bestuursleden hebben staan te bakken 
achter de BBQ’s van sponsor Puur Brabant en 
de opkomst was geweldig. Dus wat het bestuur 
betreft een succesvolle avond en voor herhaling 
vatbaar.

Veder heeft de sponsorcommissie weer 10 nieu-
we sponsoren weten te vinden voor het komende 
seizoen o.a. De Wit Schijndel wordt een nieuwe 
STER-sponsor en de nieuwe materiaalleverancier 
van onze club. Via De Wit/Hummel krijgen we op 
onze vernieuwde website ook een webshop zodat 
onze leden op een eenvoudige manier trainings-
pakken, ballen, tenues etc. kunnen bestellen. Het 
bestelde materiaal is dan eenvoudig bij De Wit in 
Schijndel af te halen door de leden.

Sinds 1 juni is onze vrijwilliger jeugdtrainer Tinus 
Hulsen zelfstandig ondernemer geworden en 
heeft hij bakkerij Van den Eertwegh in Nijnsel 
overgenomen. Tinus is meteen Bordsponsor ++ 
geworden en als tegenprestatie gaan we onze 
worsten- en frikabroodjes bij Tinus inkopen. We 
hebben een betere inkoopprijs kunnen afspreken 
met Tinus dan onze vorige leverancier.

Vorig jaar hebben we de incentive uitgeschreven; 
“Iedere nieuwe sponsor die wordt aangedragen 
bij de sponsorcommissie, wordt beloond met 2 
bladen bier” Deze incentive blijft het komende 
seizoen ook nog lopen.

Kwaliteit en imago
Met trots kunnen we aankondigen dat onze 
jeugdleden vanaf het komende seizoen in nieuwe 
Nike trainingspakken de velden zullen oplopen. 
Na ruim 10 jaar waren de trainingspakken aan 
vernieuwing toe. We hebben de trainingspakken 
kunnen bekostigen uit de opbrengst van de vlooi-
enmarkt, sponsoring van Nike en de opbrengst uit 
de verkoop van de oude trainingspakken.

Graag wil ik vanaf deze plek alle leden een fijne 
welverdiende vakantie toewensen. En....... tot 
augustus.

Ronald ter Haak
Voorzitter v.v. Boskant

Van de bestuurstafel
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O
mdat heel erg veel informatie gemakkelijk terug te vinden is 
op onze mooie vernieuwde website, verschijnt ons clubblad 
minder vaak. Voordeel van het minder frequent verschijnen 
van “De Bal is Rond” is dat er minder vaak stukjes voor “De 

Jeugdhoek” geschreven hoeven te worden. Nadeel is echter dat er 
binnen onze vereniging zo ontzettend veel gebeurt dat je zo veel moet 
schrijven, dat mensen er bijna niet aan beginnen te lezen omdat er zo 
veel tekst staat. Een ander risico is dat je dingen vergeet die toch ver-
meldenswaardig waren. Toch zal ik een poging wagen.

Jeugdhoek

Binnen de jeugdafdeling zijn we het meest blij met het 
feit dat we een prachtige groep nieuwe voetballers en 
voetbalsters kunnen verwelkomen. We hebben een 
mooie, grote groep mini’s die onder leiding van een paar 
vakkundige vaders hun eerste kunsten op sportpark “De 
Scheken” al hebben vertoond. Volgend seizoen gaat er 
een aantal van hen (waarschijnlijk) onderlinge wedstrijd-
jes voetballen in de kring Boxtel/Esch/Lennisheuvel/
Liempde. Dit doen we al een aantal jaar en dit bevalt erg 
goed. Verder zijn een aantal mensen zeer druk bezig om 
het meidenvoetbal in Boskant op de kaart te krijgen.
Uiteindelijk heeft dit erin geresulteerd dat we komend 
seizoen voor het eerst met een meisjesteam (10-14 jaar) 
in competitieverband gaan starten en dat een aantal 
jongere meisjes voetbalervaring gaan opdoen in ande-
re voetbalteams. Natuurlijk gaan we nu niet  “op onze 
lauweren rusten” maar blijven nog steeds op zoek naar 
nieuwe meiden (en jongens) omdat er altijd  nieuwe 
(jeugd)leden nodig zijn.

Sinds het verschijnen van de laatste De Bal is Rond in 
januari zijn er nog veel activiteiten georganiseerd (mede) 
voor de jeugd. Ik zal ze nog even opsommen: zaalvoet-
baltoernooi tegen Ollandia, Boskant got Talent, Darten 
voor de junioren, Speurtocht voor de pupillen, F-win-
terzaalcompetitie, Vlooienmarkt, jeugdthuistoernooi, 
meerdaagse voetbaltoernooien, Jeugdkamp, Ouder/
Kindwedstrijden.  Dit wordt allemaal gefinancierd vanuit 
de opbrengsten van de loterijen en de vlooienmarkt en 
dankzij de tomeloze inzet van zeer vele vrijwilligers zijn 
al deze activiteiten weer fantastisch verlopen. Vrijwilli-
gers vinden voor eenmalige activiteiten is bij v.v. Boskant 
gelukkig geen probleem. Vrijwilligers te vinden voor 
coördinerende/ bestuurlijke taken is helaas wat lastiger. 
Toch moet ook voor deze mensen/taken regelmatig 
vervanging/assistentie gezocht worden, omdat de last 
“draaglijk” moet blijven. Daarom wil ik graag aan alle (ou-
ders van) leden vragen om mee te blijven denken, zodat 
we samen, als vereniging zijnde, “on speaking terms” zijn 
en er zodoende altijd oplossingen voor problemen/uitda-
gingen gevonden kunnen worden.

Nadat techniektrainer (en opleider) John Geeven halver-
wege het seizoen afscheid nam, kwamen we voor een 
voldongen feit te staan. We hebben het seizoen keurig af-
gemaakt, met zelfs nog een kampioenschap van de F2 als 
hoogtepunt, maar zitten nog steeds met een uitdaging. 
Het is de bedoeling dat er dit seizoen iemand komt die 
onze jeugdtrainers op technisch vlak ondersteunt. Daar-
naast zou het fijn zijn als er gebruik gemaakt wordt van 
aangeboden cursussen. Gelukkig gaat dit binnenkort al 
gebeuren door (minimaal) 2 jeugdtrainers die bij Ollandia 
een door de KNVB georganiseerde jeugdtrainers cursus 
gaan volgen. Hopelijk gaan meer mensen dit voorbeeld 
volgen.

Na 10 jaar hebben we afscheid genomen van onze oude 
trainingspakken. Iedereen is in de gelegenheid gesteld 
om zijn/haar trainingspak voor het luttele bedrag van 
€10,- te kopen. Het is trouwens nog steeds mogelijk 
om via Anita van de Oever of Willy van der Heijden een 
mooi tweedehands Boskant jeugd trainingspak te kopen.  
Omdat zoveel mensen hier gebruik van hebben gemaakt 
hebben we al een mooi bedrag ingezameld om voor het 
komend jaar nieuwe trainingspakken voor de jeugd aan 
te schaffen. Dit bedrag samen met het bedrag dat er met 
behulp van de Jumbo actie behaald is (op het moment 
van dit schrijven nog niet bekend) en geld dat er via de 
loterijen en vlooienmarkt is opgehaald en in de afgelopen 
jaren is gespaard, moet er voor zorgen dat we er binnen-
kort weer “spik en span” bij staan en dat we er, hopelijk 
net als met de oude pakken, weer 10 jaar tegenaan 
kunnen.

Rest mij alleen nog om namens de jeugdcommissie ie-
dereen die v.v. Boskant een warm hart toedraagt een 
heel fijne, welverdiende vakantie toe te wensen..!

Ron van Breemen
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Eindstanden jeugd voorjaar 2015

Boskant E1 2e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 ASV'33 E2 9 22 51 24

2 Rhode E3 9 20 51 20

3 Rhode E4 9 18 53 25

4 Nijnsel/TVE Reclame E1G 9 18 37 32

5 Mariahout E1G 9 17 33 21

6 WEC E2G 8 10 22 26

7 Erp E3 8 9 24 37

8 SCMH E1 9 6 34 79

9 Irene E1 9 5 18 33

10 Boskant E1 9 1 17 43

Boskant F1 2e klasse 207

# Team G P DPV DPT

1 Rood Wit'62 F3 9 25 53 10

2 RKPVV F1 9 19 42 20

3 Mariahout F2G 9 18 36 17

4 Gemert F9 9 18 31 22

5 Mierlo Hout F4 9 14 32 25

6 Boskant F1 9 13 25 32

7 DVG F4 9 9 25 31

8 Erp F2 9 9 21 34

9 VOW F2 9 7 30 51

10 Blauw Geel'38/JUMBO F8 9 0 9 62

Boskant C1 3e klasse 203

# Team G P DPV DPT

1 MULO C2 9 25 50 10

2 Gemert C4 9 20 31 17

3 Blauw Geel'38/JUMBO C3 9 18 23 11

4 Avanti'31 C2 9 15 22 16

5 Blauw Geel'38/JUMBO C5 9 10 17 28

6 Erp C2 9 10 14 25

7 Boskant C1 9 9 21 28

8 Mierlo Hout C3G 9 8 13 21

9 Handel C1G 9 7 9 21

10 Rood Wit'62 C4 9 3 17 40

Boskant D1 2e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 Rhode D2 9 23 26 8

2 Mierlo Hout D2 9 19 25 6

3 Gemert D3 9 17 26 10

4 Schijndel/DE WIT D2 9 17 19 8

5 Boekel Sport D2G 9 16 26 12

6 Boskant D1 9 14 19 19

7 Stiphout Vooruit D2G 9 12 27 23

8 S.V. Brandevoort D3 9 7 21 26

9 Sparta'25 D2 9 4 9 44

10 Erp D2 9 0 8 50

Boskant A1 3e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 ELI A1 9 19 25 13

2 VOW A1 9 17 24 15

3 Avanti'31 A2 9 16 24 14

4 Blauw Geel'38/JUMBO A3 9 14 16 13

5 Schijndel/DE WIT A2 8 13 22 16

6 Boskant A1 9 12 19 19

7 WEC A1 9 12 14 20

8 Irene A1 8 9 15 23

9 Ollandia A1 9 9 14 15

10 Boekel Sport A2 9 3 7 32

Boskant B1 3e klasse 203

# Team G P DPV DPT

1 MVC B1 9 19 18 9

2 Erp B2 9 16 27 17

3 Blauw Geel'38/JUMBO B3 9 15 26 18

4 Handel B1 9 15 17 13

5 SCMH B1 9 14 19 21

6 Boskant B1 9 13 21 18

7 Irene B1 9 12 27 26

8 ELI B1 9 9 22 24

9 Boerdonk B1G 9 6 10 29

10 Schijndel/DE WIT B3 9 5 12 24

Boskant F2

Boskant F2 speelde geen officiële competitie, maar na de na-
jaarstitel zijn ze voor de tweede keer op rij officieus kampioen 
geworden in de onderlinge competitie van de ‘Boxtelse kring’.
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Deze middag lukte het echter wel. Tegenstander fami-
lie Van der Heijden/Van der Linden was in de poule-
wedstrijden gelijkwaardig, iets beter zelfs, afgemeten 
aan het doelgemiddelde, maar bij de penalty serie 
bleek de familie Brans duidelijk de sterkste!

De tweede activiteit, het “kratje trappen”, een wed-
strijd voor de bonnen, werd een prooi voor (nieuw-
komer) familie Schepens. Daarmee zorgden ze voor 
een verrassing, want op basis van de uitslagen in het 
voetbaltoernooi stonden ze bij de bookmakers niet di-
rect als favoriet genoteerd. Een uitstekende prestatie! 
Daarmee was de koek echter nog niet op. In de strijd 
om de sportiviteitsbeker behaalden ze net een puntje 
meer dan de overige teams, zodat ook die bokaal naar 
de familie Schepens ging.

Familie Brans
winnaar 24e editie
familietoernooi

Een van de vaste deelnemers aan 
het Boskant familievoetbaltoernooi 
is de familie Brans. Een geduchte 

regenstander die nagenoeg elk jaar mee-
doet voor de prijzen. De laatste jaren 
lukte het echter net niet en werden ze 
(meestal) in de finale afgetroefd door 
een tegenstander die de (11, iedere speler 
één!) penalty’s beter wist te benutten. 
Toch net een iets andere handigheid!

Winnaar 24e editie familietoernooi

8     De Bal Is Rond Zomer 2015



9     De Bal Is Rond Zomer 2015

Wanneer de eerste, letterlijk, stormloop van bezoekers 
is overleefd, is er tijd voor een gezellig praatje met de 
klanten en zijn de grappen en grollen met behulp van 
alle, in grote getale, aanwezige accessoires niet van de 
lucht. Dat wil niet zeggen dat er niet gewerkt wordt. Al 
weken van te voren is men druk bezig met alle voorbe-
reidingen, met als climax de dag zelf.
En ieder jaar weer komt er nieuwe hulp. Is het niet in 
de vorm van helpende handen, dan is het wel in de 
vorm van hulp voor het ter beschikking stellen van 
faciliteiten en materialen.
Dit jaar willen we toch speciaal Paul Meulensteen, 
Paul van den Oever, Rudy Vogels, Ton van de Wijde-
ven en Christ Brekelmans noemen die samen met 
hun bedrijven weer van grote waarde voor de Boskant-
se Vlooienmarkt zijn geweest.
Het maatschappelijke nut komt met name naar voren 
dat niet alleen voetbalvereniging Boskant profiteert 
van de inkomsten, maar ook de Sint Franciscusschool 
en carnavalsclub De Lèpkes uit Boskant.

Ieder jaar weer lijkt het of het maximaal haalbare 
bereikt is, maar ook dit jaar zijn er weer diverse 
records behaald. Naast de omzet, waren dit ook de 
hoeveelheid bezoekers en de hoeveelheid vrijwilligers. 
Of er volgend jaar weer records behaald worden... wie 
zal het zeggen? Feit blijft dat er weer een fantastisch 
gezamenlijk resultaat is neergezet, waar niet alleen de 
voetbalclub, maar heel Boskant trots op mag zijn..!

Vlooienmarkt
overtreft alle
verwachtingen!

Dankzij het prachtige weer, een ge-
degen organisatie en niet te ver-
geten een enorme groep enthou-

siaste vrijwilligers heeft de vlooienmarkt 
van v.v. Boskant haar financiële maar ook 
maatschappelijke nut weer bewezen.

9     De Bal Is Rond Zomer 2015
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Ook deze keer zat de sfeer er weer goed 
in. Presentator Jos van der Zanden wist 
de vele vragen op een leuke manier te 
brengen en rekening houdend met de 
klok hield hij het tempo hoog.

Er was gekozen voor 3 vragenrondes met 
12 a-b-c vragen. De thema’s waren net 
als de moeilijkheidsgraad zeer gevari-
eerd. Aan de hand van de antwoorden 
krijgt de organisatie vaak een redelijk 
beeld over de gemiddelde Boskanter. 
Deze is over het algemeen sportief, bij 
de tijd en een klein beetje cultuurbarbaar. 
Dit klinkt ongeveer als de gemiddelde 
Nederlander.
Enigszins verontrustend is wel dat Bos-
kanters de hele dag naar de grond lopen 
te staren. Bijna niemand weet namelijk 
hoe het blad van een boom eruit ziet, 
terwijl we met z’n allen toch omringd 
zijn door boomkwekerijen. Nee, niet 
elke boom is een eik! Waarschijnlijk weet 
iedereen dan wel het formaat van een 
stoeptegel of klinker. Dit zouden we de 
volgende keer eens kunnen vragen.

De eerste ronde was ‘Nieuws, sport & 
entertainment. Deze over het algemeen 
wat actuelere vragenronde werd gewon-
nen door ‘KKL & de rest’, oftewel kleine 
kale leider Peter & Anton, Mark en Reijn. 
Een dodelijke combinatie van personen 
is gebleken uit voorgaande edities. Twee 
van de drie quizzen wisten zij al op hun 
naam te brengen.

Ronde 2 was een zeer gevarieerde ronde 
en had daarom de naam ‘Varia’ gekre-
gen. Voor de ervaren deelnemers was het 
al vrij snel duidelijk dat ze de dropjes, die 
bij aanvang van de quiz op de tafels wa-
ren gezet, niet meteen op moesten eten. 
Hier konden nog wel eens vragen over 
gesteld gaan worden. Sommige groe-
pen hadden de dropjes dan ook netjes 
op een rijtje liggen toen ze op moesten 
schrijven welke 10 soorten drop er in het 

bakje zaten. Ook ronde 2 werd gewon-
nen door KKL & de rest. Hiermee liepen 
zij verder uit op nummer twee ‘Ondanks 
Jos’ (Rudy, Frank, Erik en Wouter), dat 
beide rondes eindigde op plaats 2.

Bij de laatste ronde werd de nadruk 
gelegd op het (grote) leeftijdsverschil 
tussen de deelnemers. Bij het nakijken 
van deze ronde ‘Jong & Oud’ kreeg de 
organisatie dan ook een goed beeld over 
de samenstelling van de groepjes. Vaak 

was duidelijk te zien of een groep uit 
oudere of juist uit jongere deelnemers 
bestond.
Dat ouderen denken dat vroeger alles 
veel beter was klopt helemaal uit onze 
bevindingen. De antwoorden geven 
duidelijk aan dat ze vaak geen idee heb-
ben van wat er nu leeft en daarom met 
weemoed vastklampen aan het verleden. 
Ditzelfde geldt ook omgekeerd. Jongeren 
blijken, gezien de antwoorden, niet heel 
veel interesse in het verleden te hebben.
Niet geheel toevallig wist ‘KKL & de rest’ 
ook deze ronde te winnen, al was het 
deze keer samen met ‘Ondanks Jos’. 
Twee groepen bestaande uit dertigers. 
Een mooie gemiddelde leeftijd, dus 
ideaal voor een vragenronde als Jong & 
Oud.

‘KKL & de rest’ werd daarmee voor de 
derde keer winnaar van de PubQuiz. 
‘Ondanks Jos’ moest weer eens genoe-
gen nemen met de tweede plaats. Als 
derde waren de leden van de jeugd-
commissie geëindigd met hun team ‘JC 
Supersterren’. Uit deze stand blijkt dat 
toch ieder jaar weer dezelfde groepjes 
hoog eindigen op de ranglijst. Dit kan 
bijna geen toeval meer zijn. Hopelijk 
komen er de volgende keer weer nieuwe 
aanmeldingen bij die de strijd aan zullen 
gaan met Peter, Anton, Mark en Reijn.

De organisatie

PubQuiz zorgt weer voor 
een goed gevulde kantine

# Team Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal

1 Kleine Kale Leider & De Rest 42 83 74 199

2 Ondanks Jos 40 77 74 191

3 JC Supersterren 37 72 73 182

4 Boskant 5 39 68 72 179

5 Jolanda & Friends 39 66 71 176

Boskant 6 39 69 68 176

7 FC Eerschot + Willem 36 72 62 170

8 Witte Geit 35 64 66 165

Pubby’s 35 65 65 165

10 Ladykillers 39 65 59 163

11 De Verlichting 35 66 59 160

12 Guns 'n Rovers 32 65 59 156

13 Intelligentsia 34 59 59 152

Thug Life 30 67 55 152

15 De Dikke van Dalens 28 62 61 151

16 The Special One 36 51 62 149

17 De Wijdevennen 30 56 62 148

18 De Wijdevennen Jr. 29 51 59 139

19 Tommetjes 30 46 39 115

Uitslag PubQuiz 2015

Eens per jaar stroomt de kantine gezellig vol met deelnemers 
van de PubQuiz. Een zeer gevarieerd gezelschap gaat dan op 
zoek naar bevestiging dat het best goed zit met de algemene 
kennis. Sommige personen worden hierin helaas teleurgesteld, 
maar er staat tegenover dat ze in ieder geval een hele leuke 
avond hebben gehad en dat maakt veel goed.
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Vanzelfsprekend had ik me al wat voorbereid op dit inter-
view. Bij m’n speurtocht naar allerlei (ook persoonlijke) 
gegevens over ons ‘slachtoffer’ was me in ieder geval al 
wel duidelijk dat z’n voornaam voor veel personen al het 
eerste struikelblok bleek. Dus stond de openingsvraag 
vooraf al vast:
En Ni(c)k is het nou ‘En-ie-Cee-Kaa’ of is het gewoon 
Nik? Tijd om dat voor eens en voor altijd, ook voor onze 
lezers, helder te krijgen.
Er verscheen een grijns op het gezicht van degene die 
tegenover me zat. “Het is gewoon Nik, de kortste versie. 
Ik ben al ongeveer 16 jaar lid van de voetbalvereniging en 
nog wordt het regelmatig fout geschreven!”

Zo, de eerste klus zit er op. Een fijn begin! Altijd al ho-
gerop gewild?
Heel even zag ik twijfel in de ogen van Nik. Wat moet 
ik hier nou weer op zeggen. Maar het (euro)kwartje viel 
snel. Met een vette glimlach op z’n gezicht ging hij van 
start. “Nee, in m’n VMBO tijd heb ik eigenlijk het vak van 
loodgieter geleerd. M’n stage, als afsluiting van de oplei-
ding, kon ik uitvoeren bij het bedrijf Dak- & Zinkwerken 
waarvan Patrick van der Heijden de eigenaar is (tevens 
bordsponsor van v.v. Boskant, red.). Dat bedrijf deed 
meer dan loodgieterswerk. Daar heb ik, o.a. bij renovatie-
werkzaamheden bij ‘Het Vennenbos’ kennis gemaakt met 
het vak dakbedekkingen.”  

Na het diploma maar meteen aan de slag bij dat be-
drijf?
Het werken bij en met Patrick was mij heel goed bevallen 
en volgens mij  dacht Patrick daar hetzelfde over. Dus 
ik ben er wel blijven ‘p(l)ekken’, maar ik ben wel meteen 
bij Tectum een opleiding gaan volgen om het vak beter 
onder de knie te krijgen. Het was wel pittig, want het 
was een studie-werk combinatie. In korte tijd heb ik daar 
niveau 2 en 3 gevolgd en met succes afgesloten waardoor 
ik dus het diploma ‘Allround Dakdekker’ in m’n bezit 
heb.”

Na een avondje googelen (googlen om misverstanden 
te voorkomen; goochelen schrijf je met ch), ben ik er 
wel achter gekomen dat het een heel breed vakgebied 
is, er zijn zoveel verschillende typen daken. Het lijkt me 
dat je dat allemaal niet één-twéé-drie onder de knieën 
hebt!
“Dat is ook zo,” vervolgt Nik. “Daarom heb ik me ook 
gespecialiseerd. Ik ben ‘allround dakdekker bitumen’, 
wat betekent dat ik me heb gespecialiseerd in platte 
daken die door mij waterdicht worden gemaakt door het 
aanbrengen van een bitumen coating. Op basis van het 
type ondergrond en de eigenschappen daarvan (zoals 
uitzetting van de onderliggende (plafond)laag), moet een 
goede kwaliteit bitumen worden gekozen, die minstens 
20 jaar meegaat. Vaak in combinatie met een isolatielaag 

Nik kan wat mij betreft.....
HET DAK OP!

Als je al ooit een positief verhaal over een be-
paald persoon wil schrijven, is bovenstaande 
kop als openingszin niet meteen de meest 
succesvolle! De kans is vrij groot dat hij of zij 

het met moeite vastgestelde interview abrupt en defini-
tief afbreekt waardoor de vereniging flink gaat bespa-
ren op de drukkosten van de eerstvolgende (dunnere) 
editie van DBIR, het clubblad van voetbalvereniging 
Boskant. Maar deze keer is er over nagedacht. De 
persoon die ik (senior) ‘aan de tand’ ga voelen is 
niemand minder dan onze jongste (21 lentes 
nog maar!) stersponsor Nik Versantvoort 
die op 18 jarige leeftijd al de beslissing 
nam om als zelfstandige onder de 
naam ‘Versantvoort Dakbedek-
king’ z’n dagelijkse kost te 
gaan verdienen.
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die vooraf moet worden aangebracht.” (Redactie: Voor 
de aandachtige lezers nog een technische toelichting: bij 
deze combinatie isolatie/dakbedekking wordt gesproken 
over een warm dak; bij een koud dak zit de isolatie in 
de kamer tussen het plafond en de balklaag). Nik knikt 
instemmend!

Nog steeds aan het werk bij Patrick?
Nik: “Als je bedoelt als werknemer van het bedrijf van 
Patrick, moet ik zeggen: nee. Vier jaar geleden ben ik als 
ZZP’er voor mezelf begonnen. Maar een aantal klussen 
doen we samen, zodat ik feitelijk gezien op dat moment 
dus wel aan het werk ben bij hem.

Waarom op jeugdige leeftijd al die stap?
“Nou dat had allemaal met het voetballen te maken, met 
de kans om blessures op te lopen. En, vervolgde Nik 
(er verscheen weer een grijns op z’n gezicht), volgens 
Partrick niet alleen bij de wedstrijden, want “gè traint ok 
nog bij Giel en Jordy, twee van die grote skuppers, dè 

wordt het hem niet, geen vaste baan, dè risico wil ik als 
baas niet nemen!” Dus, vervolgt Nik, heb ik toen dat risi-
co zelf maar genomen door ZZP’er te worden!”
(De scherpe kantjes zijn er bij Giel en Jordy intussen ook 
wel een beetje vanaf: red.)

Ooit problemen gehad?
“Afkloppen. Gelukkig nog maar één keer. Dat was toen 
ik nog bij de A’s zat. Twee weken voordat we kampioen 
konden worden in de wedstrijd tegen Dijkse Boys, ver-
zwikte ik mijn enkel. Vier weken rusten zei de dokter. Ik 
was aanvoerder van het team, dus ik wilde natuurlijk wel 
meedoen. Toen heb ik mijn enkel goed in laten tapen. En 
kampioen geworden! Natuurlijk heb ik in die tussentijd, 
met m’n ingetapete enkel, ook gewoon gewerkt.”
“Trouwens…….,” voegt Nik er aan toe. “Risico’s kunde 
verzekeren.”

Ik verwacht geen spectaculair antwoord als ik hem 
vraag of er in de relatief korte tijd dat hij in het vak zit, 
al zaken veranderd zijn op het gebied van dakbedekkin-
gen, maar ik ben toch wel benieuwd.
Heel lang hoeft Nik daar niet over na te denken. “Ten 
aanzien van het materiaal dat wordt gebruikt, is er niet 
veel veranderd. De grootste veranderingen zitten hem 
meer in zaken er om heen. De wetgeving is aangescherpt 
t.a.v. de veiligheid van de werkplek. Bij werkzaamheden 
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boven de 2,5 meter moet hekwerk worden 
geplaats om de kans op het ‘eraf vallen’ 
te minimaliseren. Ook met betrekking tot 
brandveiligheid zijn de voorschriften aan-
gescherpt; je moet altijd een brandblusser 
binnen handbereik hebben (en daar heb ik 
wel moeite mee, als fervent PSV-fan, want 
daar staat bijna overal Ajax op, lacht Nik. 
Geintje!)
Daar waar de kans op brand het grootst 
is, aan de randen, wordt steeds minder 
gewerkt met branders, daar wordt meer 
verlijmd.”

Ook wel eens hoger gemoeten dan 2,5 
meter?
“Jawel, dat komt ook wel eens voor. In Den 
Bosch hebben we voor de firma Heijmans 
wel eens een gebouw van 16 etages hoog, 
dicht gelegd. Dat is werken op hoog 
niveau! En een mooi uitzicht dat ge daar 
het!”

Hoor ik dat goed, je zegt ‘we’. Betekent 
het dan dat je met meer mensen zo’n 
karwei aanpakt?
“Ja, zo’n klus kun je niet alleen, die doe ik dan samen met 
John en Patrick, die ook allebei als ZZP’er door het leven 
gaan. De samenwerking verloopt prima. Ieder van ons 
heeft z’n eigen ‘kleinere’ opdrachten en daarnaast helpen 
we elkaar als de klussen groter zijn.”

Als ik op Google de Gouden Gids er op nazoek en onder 
de kop ‘Dakbedekkingen’ in Sint-Oedenrode zoek, krijg 
ik liefst 29 hits. Weliswaar niet allemaal van bedrijven 
uit Sint-Oedenrode,  maar de concurrentie blijkt groot. 
Waarom zou ik dan juist ‘Versantvoort Dakbedekkingen’ 
kiezen?
Het lijkt er op dat Nik die vraag al eens eerder voor z’n 
kiezen heeft gehad, want ogenblikkelijk brandt hij los:
• “Ik ben iemand die hart heeft voor z’n vak; ik ga voor 

kwaliteit en wil een ‘goei stukske werk’ afleveren.”
• “Als zelfstandig ZZP’er werk ik voor ‘m’n eige’, dus geef 

ik vol gas, want uiteindelijk moet er wel geld verdiend 
worden. Dat betekent dat de pauzes er wel eens bij 
inschieten, maar daar heb ik geen problemen mee.”

• “Ik hou van orde en netheid in m’n werk, en dat is, 
zonder m’n collega’s te willen afkraken, in deze branche 
toch wel eens anders (geweest). Want vruuger werd 
wel eens gezegd: “Als ge hillemaol niks mèr kunt worre, 
kunde altijd nog wel dakdekker worre” en dat bracht wel 
eens met zich mee dat er wat ‘rauwer’ volk aan het werk 
was.”

“Alles wat ik hierboven heb aangegeven geldt ook voor 
m’n  twee maten,” vervolgt Nik. “Zij staan gelukkig ook 
zo in het vak; een prima basis dus om samen een karwei 

op te pakken. En stel dat je eens een keer ziek wordt en 
net met een karwei bezig bent, dan kunde elkaar dus ook 
vooruit helpen!”

Hoe zijn de vooruitzichten, loopt het een beetje, is er 
nog volop werk?
Nik reageert enthousiast (ondanks de drukte zoals blijkt). 
“Werk zat, tot midden oktober zijn we al een heel eind 
volgeboekt. Natuurlijk is er nog wel ruimte voor wat klei-
nere klussen, tussendoor of op de zaterdag! We hoeven 
ons dus niet te vervelen, grijnst Nik. Dat betekent ove-
rigens wel dat het ‘papieren werk’ wel eens wat minder 
aandacht krijgt!”

Die laatste opmerking sluit naadloos aan op de vraag 
die al enige tijd op m’n lippen lag.
Nik, ZZP’er, valt dat niet tegen, is dat niet teveel hooi op 
de vork? Je bent niet alleen degene die het werk uitvoert, 
maar in feite ben je ook je eigen directeur, administra-
teur, calculator, planner, enz. 
“Ja, dat is natuurlijk wel zo,” vervolgt Nik. “Maar de keuze 
om als ZZP’er te werken, was gemaakt, dus de conse-
quenties van die keuze moet je dan ook maar aanvaar-
den. En in het begin was dat natuurlijk soms wel wat 
lastig, maar ik heb er absoluut geen spijt van. Groter zou 
niet hoeven; ik ben zelf ‘het peroneelslid’ en ik kom er 
met munne ‘directeur’ mistal wel uit!” Weer die lach op 
z’n gezicht. “Ik heb veel plezier in m’n werk. En……,” wij-
zend op z’n bruin getint gezicht, “ik werk het liefst buiten, 
dan ziede nog eens wè!”

v.l.n.r.: Patrick, John en Nik samen aan het werk.
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Even een zijstapje. Koren op de molen van senior. Ge-
zien de leeftijd van Nik, had ik in m’n speurtocht naar 
gegevens over Nik ook gebruik gemaakt van de mo-
derne media zoals Twitter en Facebook. Recht voor z’n 
raap: “ik zag dat Facebook je veel ‘Likes’ heeft opgele-
verd, zou die kleur op je gezicht………..?”
“Gè bent nog goed op de hoogte,” klinkt het vanuit de 
keuken waar Germa (ons mam) nog net voldoende ont-
vangst blijkt te hebben. Heel even verschijnt er een lichte 
blos op de bruine wangen van Nik. Een directe reactie 
laat op zich wachten, het antwoord blijft uit, maar de lach 
die op z’n gezicht verschijnt, zegt voldoende!

Toen we, een stukje terug, hebben gesproken over 
brandblussers, kwam aan het licht dat je een fanatiek 
PSV-fan bent. Eigenlijk vermoedde ik al zoiets want ik 
ben wel eens een mailadres tegengekomen met ‘PSV 
Eindhoven’ erin!
“Ik ben wel een fanatiek PSV supporter, dat klopt, vervolgt 
Nik, maar ik ben eigenlijk ook een klein beetje voor Feijen-

oord. En dan met name voor Sven van Beek, want dat 
is een vriend van mij. Dus soms ga ik ook wel eens naar 
Rotterdam. Al ruim 5 jaar heb ik een seizoenkaart bij PSV 
en bezoek in principe ook alle thuiswedstrijden. Behal-
ve…….. als ik zelf moet voetballen. Want dat gaat voor!”
(Ter info voor de lezers die niet op de hoogte zijn: Nik 
speelt in Boskant 2).

Vanzelfsprekend ben ik (senior) daarvan op de hoogte. 
“Wat ik me wel afvraag,” en dan richt ik me weer tot 
Nik, “is wat je elke zondag, behalve je voetbaltas, toch 
weer meesjouwt richting kleedlokaal?”
Nik grijnst. “Dat is onze ‘Boembox’. Unne flinke radio om 
ons (de spelers) voor en na de wedstrijd te begeleiden. 

De eerlijkheid gebiedt, senior neemt heel opnieuw even 
het woord, dat de decibels soms wel eens heel nadruk-
kelijk tegen de deuren opbotsen. Is het genre wel voor 
eenieder.......... Is het toeval dat Frank (K. red.) en Rudy 
(N. red.) vorig jaar en nu Roel..........
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“We zouden ze kunnen vragen of ze daarom lager zijn 
gaan voetballen, gaat Nik onverstoorbaar verder. Ik denk 
dat het wel mee valt. Je ziet het tegenwoordig bij veel 
teams, ik, en de meeste andere (jeugdige) spelers vinden 
het wel gaaf.” Hij vult aan: “Gérard, onze verzorger, had 
op een gegeven ogenblik de USB-stick verstopt, die houdt 
van andere muziek. Z’n mailadres, vervolgt Nik met een 
schaterlach, begint met ‘songfestival1973’, meer zeg ik er 
niet over.”

Er is, als afsluiting van dit interview nog één vraag die ik 
Nik wil voorleggen. Of eigenlijk een opmerking. Ster-
sponsor bij v.v. Boskant. Op zo’n jonge leeftijd al. “Vrij 
verrassend zal ik maar zeggen.” 
Eigenlijk konden we, Nik kennende, intussen wel ver-
moeden wat z’n antwoord zou zijn. Het zijn z’n eigen 
woorden. “Ik ben een echte clubman. Ik ben er gère bij en 
ik wil er dan, samen met de overige spelers, ook iets van 
maken.
En zolang dat dat nog kan, ben ik fanatiek en ga ik er ook 

voor! Je merkt, en dat wordt op de ledenvergadering ook 
nog eens aangegeven, dat de club het steeds moeilijker 
krijgt, met name financieel, dus ze kunnen enige (financi-
ele) steun goed gebruiken!”

Namens de clubbladredactie, maar meer nog namens 
mezelf, wil ik Nik bedanken voor de prettige en open-
hartige manier waarop we over zijn zakelijke en minder 
zakelijke activiteiten hebben kunnen spreken.
Als ik al een keer zou gaan bouwen (de kans is, gezien 
m’n leeftijd, niet zo groot) zou het iets worden met een 
plat dak en dan zou hij er dus weer een karweitje bij 
hebben!  

Senior

      Ik ben zelf
‘het peroneelslid’ 
en kom er met 
munne ‘directeur’ 
mistal wel uit!

ZZP’er Nik Versantvoort:
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Op vrijdagmiddag trekt half Boskant 
naar Oirschot om zijn of haar kroost 
af te zetten bij “De Odulphushoeve”. 
De locatie is een mooie blokhut van 
Scouting Oirschot met daarin goede 
voorzieningen en genoeg slaapplaat-
sen. Dit laatste hadden we hard no-
dig omdat de groep dit jaar groter en 
anders van samenstelling was. Voor 
het eerst in de jeugdkamp geschie-
denis ging er een meidenteam mee. 
De F en de E sliepen in de grote zaal 
en de meiden kregen de middelste 
slaapkamer. De D kreeg ook weer 
een eigen slaapkamer, want wie wil 
er nou bij de D slapen? De beste 
plekken in de slaapzaal werden op-
gezocht en geïnstalleerd. De snoep 
en de chipszakken kwamen natuurlijk 
weer als eerste te voorschijn en zo 
kon het weekend beginnen.

Bij de kampvuurplaats werden 
de teams bekend gemaakt en de 
teamshirtjes uitgedeeld. Het thema 
was “Champions League”. Elk team 
vertegenwoordigde een club: Real 
Madrid, Juventus, Bayern München, 
Paris Saint Germain, Arsenal, Atleti-
co Madrid, en de staf was Barcelona. 

Onze jongens en meiden stonden er 
weer keurig op.

Het eerste spel in het avondpro-
gramma was het bosspel. Op vooraf 
bepaalde plaatsen werden leiders 
opgesteld die amuletten bewaak-
ten. Aan de spelers de opdracht om 
zoveel mogelijk amuletten stiekem 
te verzamelen. Boven verwachting 
werd dit spel heel serieus gespeeld. 
Iedereen deed zijn best om niet 
gezien te worden. Het spel werd 

door gespeeld totdat het te donker 
werd. Iedereen werd verzameld en 
de weg naar het kamp werd opge-
zocht. Tijdens de terugtocht ging er 
het gerucht dat er een zwerver was 
gezien die helemaal onder het bloed 
zat. Het gerucht, aangewakkerd door 
de oudsten, maakte veel indruk op 
de jongere spelers. Gelukkig waren er 
sterke leiders die het gerucht konden 
ontkrachten. Je zou er bijna niet van 
kunnen slapen.

Teruggekeerd op het kamp werd het 
kampvuur aangestoken en werden 
er moppen getapt en sterke verha-
len verteld. Toen deze een beetje 
op waren werd er een Pub Quiz of 
kampvuur Quiz gespeeld. Ook hier-
aan kwam een eind maar aan slapen 
werd natuurlijk niet gedacht. De 
D spande hierbij de kroon om pas 
tegen de ochtend te gaan slapen.

De volgende ochtend was ieder-
een weer vroeg wakker en werd er 
gezellig ontbeten. De zeskamp werd 
opgebouwd en de teams doken met 
zijn allen op het grote luchtkussen.
Het luchtkussen oftewel “de apen-
rots”  is ieder jaar weer letterlijk en 
figuurlijk een hoogtepunt. Verschil-
lende ouders kwamen helpen als 
spelleider, maar zullen in het begin 
wel gedacht hebben: “wanneer gaan 
we nu beginnen?”
De opstart was wat traag maar de 

Jeugd Voetbalkamp 2015  “Mixed”

Dagen voorafgaand aan het voetbaljeugdkamp wer-
den de sites met weersvoorspellingen regelmatig 
gecontroleerd. Geeft het Pinksterweekend goed of 

slecht weer? Gelukkig kunnen we achteraf constateren dat 
de weergoden ons goed gezind waren.
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uitvoering niet! De meiden en jon-
gens deden voor elkaar niet onder en 
de spellen werden met volle overgave 
gespeeld. Eén spel werd zo scherp 
gespeeld dat het bijna leidde tot oog 
om oog tand om tand. De gespeelde 
spellen waren: trefbal, ladderlopen, 
zaklopen, luchtkussen (2×), blinde 
muur, snoephappen met eilopen, 
eieren doorgooien, zaklopen, water 
overbrengen, voetvolley en penalty 
schieten.
Van zoveel spellen krijg je natuurlijk 
honger. Gelukkig bracht de frietkar 
van fam. Olislagers uitkomst. Gretig 
werden de friet, frikandellen, kroket-
ten enz. afgenomen en opgegeten.

Tijdens het bezoek aan het centrum  
van Oirschot, werd het telefoonspel 
gespeeld. Iedereen kreeg opdrachten 
en moest deze in het centrum van 

Oirschot uitvoe-
ren. Sommige 
opdrachten 
waren eenvoudig 
maar sommige 
ook erg moeilijk. 
Boskant zette de 
markt in Oirschot 
op zijn kop door een polonaise in de 
kroeg te houden, door bierviltjes te 
verzamelen, menselijke piramides 
te bouwen en met zoveel mogelijk 
mensen op de foto bij de Stoel van 
Oirschot te gaan. Het vinden van 
schoenmaat 47 was wel een van de 
moeilijkste opdrachten. Toch lukte 
het een team om deze te vinden. Het 
waren dan wel geen schoenen maar 
klompen. Wat kon je anders verwach-
ten in Oirschot.
Na een ijsje gegeten te hebben gin-
gen we weer terug naar het kamp-

vuur waar we de avond gezellig voort 
zetten.
De volgende ochtend was de corvee 
ploeg al druk bezig met het dekken 
van de tafel. We moesten vlug eten 
want het voetbaltoernooi stond op 
het programma. Het toernooi werd 
sportief gespeeld en de nieuwe 
meiden voetbalden heel leuk mee en 
sommigen wisten zelfs te scoren wat 
het plezier alleen maar vergrootte. De 
winnaar van het toernooi, Paris Saint 

Germain, mocht 
optreden tegen de 
leiders. De uitslag 
stond natuurlijk al 
vast (leiders verlie-
zen nooit) maar ze 
lieten ons wel even 
zweten. 

Als verrassing had 
Joris een bezoek 
aan de legerka-
zerne in Oirschot 
geregeld. De 

stormbaan stond geheel tot onze 
beschikking. Na een uitleg van ieder 
onderdeel mochten de kinderen op 
leeftijd tegen elkaar strijden. Het was 
geweldig om te zien hoe de kinderen 
de stormbaan namen. Iedereen vond 
het fantastisch.
Na de wedstrijdjes waren sommigen 
nog niet moe en liepen enkele rond-
jes op de sintelbaan. Hier werden 
scherpe tijden neergezet.
Terug op de kampeerlocatie had 
iedereen dan ook een grote honger. 
Dat kwam goed uit want op het 
menu stonden pannenkoeken. Voor-
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zitter Ronald en Melvin konden niet 
eens pauzeren en bakten heel, heel 
veel pannenkoeken. 

Na het eten werden de voorbereidin-
gen getroffen voor de bonte avond. 
Het was best lastig om een leuk 
nummertje te verzinnen maar toch 
was het weer gelukt en werden er 
leuke optredens gegeven. Entertain-
ment, muziek en daarna weer kamp-

vuur maakten de avond compleet.
De nacht werd weer maximaal benut 
door enkele D-spelers want als je 
voor de laatste keer mee gaat dan 
moet je ook maximaal genieten.

Maandagochtend stond in het teken 
van opruimen en konijntje schieten. 
Dit jaar was het de beurt aan Daan 
om het konijn te zijn. Nadat het ko-
nijn zo ongeveer gesloopt was werd 
het tijd voor de groepsfoto en de uit-
reiking van de prijzen. Juventus had 
de eerste prijs behaald en als kamp-
vrouw en kampman werden Merel 
Onland en Rens Hermsen gekozen. 

Een mooie titel die beide kinderen 
dubbel en dwars hadden verdiend 
met haar en zijn positieve inzet, be-
hulpzaamheid en leiderschap.
Voor Joni de Brouwer hadden we een 
leuk cadeautje voor haar persoonlijke 
overwinning. Eigenlijk had iedereen 
wel een prijs verdiend voor haar of 
zijn inzet. Tenslotte willen wij ieder-
een bedanken voor alle bijdragen in 
de vorm van hulp, handjes en spon-
soring die onontbeerlijk zijn voor het 
realiseren en slagen van dit fantasti-
sche kamp.

De kampleiding
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Op tijd sluiten

Dat Peter Veldkamp nauw betrokken is bij het reilen en zeilen van 
onze voetbalkantine hoeft niemand verteld te worden. Wat min-
der bekend is, is dat hij regelmatig aan concurrentieonderzoek 
doet. Onlangs ging hij daarin toch wel erg ver. Hij heeft zich toen 
namelijk laten insluiten in de kantine van onze vrienden van de 
tennisclub.
Nadat hij alle faciliteiten (o.a. toilet, muziekinstallatie en culinaire 
genoegens) had uitgetest, wilde hij op huis aan gaan. Hij wist ech-
ter niet buiten te komen. Omdat hij zijn mobiel niet bij zich had, 
was het ook niet mogelijk om zijn lieftallige echtgenote te bereiken 
en ook de muziekinstallatie kon niet hard genoeg om het geluid in 
de Iepenstraat te horen. Rond 7 uur ’s-ochtends werd  Marian toch 
wat ongerust en ging op onderzoek uit en zo kwam het dat zij Peer 
uit zijn onfortuinlijke positie kon ontzetten.
Als Peer iets beter had opgelet had hij kunnen zien dat hij met één 
simpel draaiknopje gewoon buiten had kunnen komen: dus duide-
lijk is dat hij zijn onderzoek niet goed genoeg heeft uitgevoerd..!

Gehoord & gezien

Zuinig of ijverig?

Middels de hiernaast afgebeelde foto’s 
kun je zien dat wij een zeer kostenbewuste 
penningmeester hebben. Schoonmaken 
doet hij gewoon zelf, dat is al een mooie 
eerste besparing..! 
Het roept echter wel meteen de vraag op 
welke (wit)waspraktijken hij er nog meer 
op nahoudt.
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Hoofdlijnen Algemene Ledenvergadering
Boskant, 9 april 2015

Notulen en actiepunten ALV 06-11-2014

Er waren geen opmerkingen over de notulen van de leden-
vergadering van 6 november 2014. Deze notulen zijn hier-
mee goedgekeurd.

Financiën

Penningmeester Mark van Kaathoven presenteerde het 
volgende overzicht van de begrote en gerealiseerde baten en 
lasten tot en met december, waarbij de eerste kolom betrek-
king heeft op 2013 en de tweede op 2014:

Begroot
t/m dec.

Realisatie
t/m dec. Verschil

Totaal baten € 76.873,- € 89.214,- € 12.342,-

Totaal lasten € 61.113,- € 73.893,- € 12.780,-

Resultaat € 15.760,- € 15.322,- € -438,-

De cijfers voor 2014/2015 zijn voorlopige cijfers tot en met 
december, maar de volledige contributie is al wel verwerkt 
aan de inkomstenkant.

De opvallendste zaken aan de opbrengstenkant zijn dat de 
inkomsten uit sponsoring duidelijk hoger liggen dan begroot 
en dat hetzelfde geldt voor de subsidie voor onderhoud. Aan 
de kostenkant valt op dat de overige kosten voor de speelvel-
den een stuk hoger liggen dan begroot. Dit houdt verband 
met de hoger dan begrote subsidie voor het onderhoud.
De kosten voor het laten maken van nieuwe reclameborden 
en -doeken zijn hoger dan begroot. Dit houdt verband met 
de hoger dan begrote sponsorinkomsten. Ook de kantine-
kosten zijn hoger dan begroot, terwijl de de kosten voor het 
clubblad juist wat lager zijn dan begroot.

Contributie
Met betrekking tot de contributie stelt het bestuur zich op 
het standpunt dat deze niet verhoogd, maar wel geïndexeerd 
wordt. Verbetering van de financiële positie moet gereali-
seerd worden door o.a. het terugbrengen/afschaffen van 
vrijwilligersvergoedingen en door besparingen op (spel)
materialen en energie (afscheid velden Populierenlaan).De 
definitieve contributie wordt vastgesteld na het raadsbesluit 
met betrekking tot de toekomst van de sportparken op 30 
april 2015. Indien er meer dan een indexering wordt door-
gevoerd, zal het bestuur hierop terugkomen bij de leden. De 
ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

Vrijwilligersvergoedingen
Eerder is door het bestuur geconstateerd dat het totaal aan 
vrijwilligersvergoedingen niet goed in verhouding staat tot 
de totale begroting. Ook de kascontrolecommissie heeft dit 
geconstateerd en het bestuur geadviseerd hier kritisch naar 

te kijken. Een vergelijking met andere BRON-verenigingen 
maakte duidelijk dat er bij v.v. Boskant inderdaad relatief veel 
vrijwilligersvergoedingen worden betaald. Om tot realistische 
vergoedingen voor 2015-2016 te komen neemt het bestuur 
de volgende stappen: 

1. Per vrijwilliger: overzicht opstellen van het aantal uren 
per week i.r.t. de vergoeding.

2. O.b.v. bovenstaande bepaalt het bestuur de vergoedin-
gen voor het seizoen 2015/2016.

3. Het bestuur gaat dit voor aanvang van het nieuwe sei-
zoen met de vrijwilligers bespreken.

Masterplan: toekomstscenario’s

In januari 2015 heeft onderzoeksbureau R.I.E.T. de resulta-
ten gepresenteerd van het onderzoek naar de status van 
de buitensportparken in Sint-Oedenrode en de mogelijke 
ontwikkelrichtingen die er op dat vlak zijn (de scenario’s). 
In het ‘Masterplan Buitensport’ is één en ander uitgewerkt. 
Omdat er verschillende scenario’s zijn met verstrekkende ge-
volgen voor de toekomst van ons sportpark, liet het bestuur 
de leden zien wat de verschillende opties inhielden en welk 
standpunt (voorlopig) is ingenomen. 

De scenario’s
Voorzitter Ronald ter Haak presenteerde eerst alle scenario’s 
van Buro R.I.E.T. Hieronder een beknopte omschrijving van de 
vijf scenario’s:

1. Huidige situatie verbeteren op noodzakelijke punten: 
snel te realiseren en minste consequenties voor de clubs. 
Boskant blijft op de huidige locatie.

2. Leefbare kernen met omniclubs: er komt een omni- 
vereniging in Boskant met gedeeltelijk kunstgras voor de 
voetbalvereniging. Voorwaarde is dat eerst de trainings-
velden verkocht moeten worden (woningbouw).

3. Stevige clubs, compacte complexen: Boskant en Ollandia 
fuseren.

4. Uitplaatsen Rhode: Boskant gaat samen met Rhode naar 
een nieuw complex op de Kienehoef. De gemeente legt 
kunstgras en de accommodatie aan. In dit scenario is er 
geen voetbalclub meer in Boskant.
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5. Centralisatie: een fusie van alle sportclubs. Deze krijgen 
dan een groot, nieuw complex op de Kienehoef. De kerk-
dorpen verliezen hun sportclubs.

Standpunt BRON-verenigingen
Boskant  blijft op de huidige locatie en voor een fusie met 
Rhode dan wel Ollandia bestaat op dit moment geen draag-
vlak. Wel wil v.v. Boskant op termijn de trainingen naar het 
hoofdcomplex verhuizen en is er dus meer capaciteit op dit 
hoofdcomplex nodig. De BRON-verenigingen benadrukken 
het belang van leefbare kernen en pleiten voor het behoud 
van aparte clubs in de kernen. Rhode komt op het huidige 
sportpark capaciteit te kort en kan dit oplossen door op een 
nieuw complex (met kunstgrasvelden) op de Kienehoef te 
gaan spelen. Alle BRON-verenigingen vinden dit een goede 
oplossing.

Toekomstvisie bestuur
Het bestuur van v.v. Boskant heeft de eigen toekomstvisie 
op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit is gebeurd na overleg met 
vertegenwoordigers van de tennisclub, de jeu-de-boulesver-
eniging en de dorpsraad. Voorzitter Ronald ter Haak legde 
deze toekomstvisie ter goedkeuring voor aan de ledenverga-
dering. Op hoofdlijnen ziet de visie er als volgt uit:

1. Blijven op huidige locatie

2. Jeugdtrainingen naar hoofdcomplex: 
  • op ongebruikte strook voormalig korfbal 
  • afstoten oude korfbalveld Populierenlaan 
   + verplaatsen lichtinstallatie 
  • unit weg + materiaal op 1 plek (kostenreductie!) 
  • gevaarlijke oversteek weg

3. Senioren trainingen naar hoofdcomplex: 
  • afstoten trainingsveld Populierenlaan 
  • 1 kunstgrasveld op hoofdcomplex door kapitaliseren: 
    • 2,5 veld minder onderhoud voor gemeente 
    • achterstallig groot onderhoud niet uitvoeren 
    • reserveren vervanging toplaag door besparing
     op veldhuur

De ledenvergadering gaat akkoord met dit 
stappenplan.

Verkiezing Sportman/vrouw en
Vrijwilliger 2014

Roel Brans, Mike van der Heijden en Linda 
van Heesch waren genomineerd voor de 
titel sportman/vrouw van het jaar. 
Voor de titel sportvrijwilliger 
van het jaar werden Bart 
Rovers, Jan van Hasten-
berg en Marc Saris voor-
gedragen. Uiteindelijk is 
Mike van der Heijden 
gekozen als sportman van 
het jaar 2014 en Jan van 
Hastenberg als sportvrij-
williger 2014. 

Mededelingen

Mededeling TC
Namens de technische commissie deelde Huub van der Zan-
den de volgende zaken mede:

1. Er wordt gewerkt aan de elftalindeling voor de senioren. 
Het is daarbij twijfelachtig of we verder kunnen met zes 
herenteams. De reden is het veel te hoge aantal afmel-
dingen door spelers bij de lagere elftallen. 

2. Ook het voortbestaan van het damesteam is onzeker 
omdat verschillende dames hebben aangegeven er 
volgend seizoen mee te stoppen. Het bestuur vindt het 
erg belangrijk dat het vrouwenvoetbal voor Boskant 
behouden blijft.

3. Bij de jeugdteams is de concept indeling voor het nieu-
we seizoen gemaakt. Het streven is om van elke lichting 
1 team te hebben. Er wordt in het nieuwe seizoen met 
één of meerdere meidenteams te gestart.

Overige mededelingen
Daarnaast deed voorzitter Ronald ter Haak nog de volgende 
algemene mededelingen:

1. Op 6 juni wordt het traditionele afsluitingsfeest gecom-
bineerd met een sponsor- en vrijwilligersavond.

2. Bij het bestuur en de verschillende commissies zijn de 
volgende vacatures: 
• secretaris 
• voorzitter pr en media 
• lid technische commissie senioren 
• barvrijwilligers

SPORTMAN & VRIJWILLIGER 2014
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Zaterdag 30 mei stond voor de pupillen van v.v. 
Boskant in het teken van het thuistoernooi. Vanuit 
verschillende windstreken waren er teams richting 
Boskant gekomen om een lekker potje te voetballen. 
In de ochtend was het ondanks het slechte weer een 
drukte van jewelste op sportpark “De Scheken”. De 
om en nabij 250 kinderen hebben in de ochtend de 
regen, wind en hagel getrotseerd om een sportief 
toernooi te voetballen. Ondanks het slechte weer was 
er gelukkig af en toe ook nog plaats voor de zon. De 
ongeveer 150 D-pupillen hadden in de middag meer 
geluk, want vanaf een uurtje of twee kreeg de zon 
de overhand. Er werd flink gestreden om de eerste 
prijzen, af en toe misschien wel iets te fanatiek als we 
onze scheidsrechters mochten geloven. Maar buiten 
de winnaars was er natuurlijk ook een belangrijke 
plaats weggelegd voor het meest sportieve team 
van het toernooi. De al jaren door De Bever Groen-
te en Fruit gesponsorde sportiviteitsprijzen werden 
dan ook met net zoveel enthousiasme in ontvangst 

genomen als de andere prijzen. De 
sportiviteitsprijs in de F-categorie 

ging naar WEC F4, in de E-cate-
gorie naar v.v. Nijnsel E2 en 

in de D-categorie naar Rood 
Wit ’62 D4. Als laatste is 
er namens de organisatie 
nog een groot woord van 
dank aan alle vrijwilligers 
die tijdens het toernooi 
aanwezig waren!!

Thuistoernooi 2015
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Het bestuur en o.a. de sponsor- en activiteitencommissie kijken 
terug op een zeer geslaagd afsluitingsfeest. Hiermee lijkt een 
nieuw concept geboren. Volgend jaar zal deze avond dus weer 
op een dergelijke manier worden opgezet, waarbij alle betrokken 
partijen die de voetbalclub een warm hart toedragen feestelijk 
bij elkaar komen om het seizoen af te sluiten.

De voorzitter opende de avond met een presentatie over de toe-
komstplannen van onze voetbalclub. Daarna was er een heerlijke, 
door Puur Brabant verzorgde, barbecue. Deze werd bereid door 
het bestuur met enkele behulpzame dames. Edward van den El-
sen vervolgde de avond met een leuke en interessante toespraak, 
waarbij hij nog een belangrijke boodschap had: “Vergeet 
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niet plezier te hebben in je vrijwilligerswerk!” Tijdens de finale 
van de Champions League werd er afscheid genomen van een 
behoorlijk aantal personen die zich de afgelopen jaren bij één 
van de elftallen hadden ingezet. Daarnaast was er de traditionele 
klompenoverdracht met de nieuwe trainer. Dit verdiende natuur-
lijk alle aandacht, maar hierdoor werd wel de gehele eerste helft 

van de finale gemist. Daarna kwam Erik Mulder in de persoon van 
Kareltje van het Kamp ook nog even langs om op komische wijze 
zijn verhaal te doen. Gelukkig kwam hij tijdens de rust van de 
wedstrijd, anders hadden de leden die zich beledigd voelden hem 
waarschijnlijk meteen naar buiten gegooid. Na alle ‘verplichtin-
gen’ werd er nog volop gefeest onder leiding van DJ Ron v. Uden.
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Wij, het bestuur van voetbalvereniging Boskant, zijn verheugd jullie te 
laten weten dat we vanaf volgend seizoen weer gaan werken met een 
kantinebeheerster. Het gaat om Marian Veldkamp. Zij en haar familie zijn 
bekende gezichten in het Boskantse sociale leven.

Wij zijn na goede en prettige gesprekken tot overeenstemming gekomen: 
Marian zal starten als kantinebeheerster en zal alle taken en werkzaamhe-
den in de kantine, zoals voorheen Jan en Ans van Hastenberg dit deden, 
op zich gaan nemen. Als bestuur vinden wij het zeer belangrijk dat alle 
leden, maar natuurlijk ook alle sponsoren, vrijwilligers en bezoekers één 
centraal aanspreekpunt hebben achter de bar.

Marian kijkt uit naar het nieuwe seizoen en heeft veel zin in haar nieuwe 
rol. Ze heeft in samenwerking met ons veel nieuwe ideeën om de kantine 
levendig, gezellig, maar vooral ook gemoedelijk te houden. Daarnaast zal 
zij graag een beroep blijven doen op alle vrijwilligers die afgelopen jaar, 
maar ook daarvoor, hard hebben gewerkt achter de bar. Wij hopen dat 
jullie beschikbaar blijven voor het draaien van bardiensten.

Wij feliciteren Marian met haar nieuwe functie en kijken uit naar de sa-
menwerking.

Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie deze altijd stellen aan het 
bestuur.

Wij wensen jullie allen een zeer prettige vakantie en zien jullie graag 
weer in de voorbereiding!

‘Nieuwe’ beheerster
voor de kantine

Ondanks dat we nog allemaal volop aan het 
genieten zijn van de vakantieperiode en de 
zomerstop, willen we jullie graag op de hoogte 

stellen van het volgende nieuws, dat inmiddels ook al 
op de website heeft gestaan.

Als ge ouwer wordt, 
kunde er mistal nie 
mèr zo goed tegen!
Het was op playbackzondag en de 
stemming zat er goed in. Dus Rien 
(v.d. Z., red.) ha ut in zunne kop ge-
nomme om samen met Marian (van P. 
V., red.) nog us unne keer gezellig na 
te borrelen. Dus met z’n tweeën aon 
de “Boswandeling”.

Da gao niet goed, dacht Marian nao 
d’n zoveulsten borrel. D’r moes iets 
gebeure, mèr ze wilde geen spelbre-
ker zijn en de gezelligheid ôk nie ver-
storen.  Dus op enig moment vertelde 
ze aon Rien dat ze tegenwoordig iets 
heel aparts in de kantine han, iets 
nieuws. Rien was een en al oor, dè 
wilde hij ôk wel eens proberen! 
Het zag er goed uit, ut waar lekker 
zuut en moi rood van kleur, ut leek 
wel rooie wodka.  Na unne borrel of 
5 keek Rien zunne (lege) borrel eens 
inne keer goed aon en reageerde toen 
er wèr besteld werd: “ Vur mèn niet 
mèr, want ik vuul um al!” 
En hij keek mè grote ogen naar Ma-
rian, die er gewoon mè dur ging en 
er niks van leek te lijje. Toen ie thuis 
kwam zin ie nog tegen hunne Ruud 
die toevallig ôk nog op waar: “Ik denk 
dat Marian d’r mèrgen nog veul laast 
van zal hebbe, want ze blif mèr van dè 
sterk spul drinke!

Toch bleek dat achteraf wel mee te 
vallen, want wè Rien niet wis, was 
dat de inhoud van de rooi borreltjes 
hillemaol geen wodka of zoiets sterks 
waar. Marian hat’um op de lut: ge-
woon rooie ranja met un klein bietje 
spa blauw erbè, dè waar ut, nie meer 
en nie minder.  “Ik vuul hem al”, zin ie 
nog wel!

Programma MooiRooiSchaal 2015
Zaterdag 15 augustus 2015

17.15 uur Opening toernooi en ingebruikname kunstgrasveld v.v. Nijnsel

18.00 uur Nijnsel 1 - Ollandia 1

19.30 uur Rhode 1 - Boskant 1

Zondag 16 augustus 2015

11.30 uur Nijnsel VR1 - Rhode VR1

13.00 uur Nijnsel 1 - Boskant 1 Rhode 1 - Ollandia 1

15.00 uur Nijnsel 1 - Rhode 1 Boskant 1 - Ollandia 1

17.00 uur Prijsuitreiking/trekking loterij/afsluiting toernooi

De wedstrijden duren 2 × 30 minuten
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Eindstanden senioren 2014-2015

Boskant 5 reserve 6e klasse 46

# Team G P DPV DPT

1 Rhode 9 21 52 109 38

2 Ollandia 3 22 46 48 32

3 Avanti'31 9 22 44 46 35

4 Nijnsel/TVE Reclame 6 22 39 63 49

5 Heeswijk 7 22 36 55 41

6 DVG 7 22 35 37 52

7 WEC 6 22 27 37 47

8 Boskant 5 22 25 67 54

9 Blauw Geel'38/JUMBO 18 22 23 44 61

10 Vorstenbossche Boys 4 21 19 34 51

11 Schijndel/DE WIT 8 22 18 27 50

12 Irene 3 22 14 32 89

Boskant 6 reserve 6e klasse 47

# Team G P DPV DPT

1 WEC 7 22 57 96 31

2 Heeswijk 8 22 53 84 37

3 Irene 4 22 41 100 60

4 Nijnsel/TVE Reclame 7 22 35 58 52

5 Rhode 10 22 35 60 57

6 Schijndel/DE WIT 9 22 34 68 66

7 Avesteyn 8 22 29 57 65

8 Blauw Geel'38/JUMBO 19 21 24 52 53

9 Avanti'31 10 22 24 48 68

10 Nulandia 11 22 22 37 55

11 Boskant 6 21 13 49 64

12 DVG 8 22 7 30 131

Boskant 3 reserve 5e klasse 22

# Team G P DPV DPT

1 WEC 4 22 56 64 24

2 Schijndel/DE WIT 5 22 54 106 40

3 Sparta'25 7 22 49 92 38

4 Boskant 3 22 48 72 38

5 Blauw Geel'38/JUMBO 9 22 34 54 48

6 Rhode 6 22 34 54 74

7 DVG 5 22 30 49 57

8 Avesteyn 5 22 21 41 57

9 Mariahout 4 22 17 44 81

10 Irene 2 22 17 28 66

11 Heeswijk 4 22 17 30 69

12 Avanti'31 5 22 7 33 75

Boskant 4 reserve 5e klasse 26

# Team G P DPV DPT

1 Blauw Geel'38/JUMBO 15 22 59 107 17

2 WEC 5 22 59 103 20

3 Mariahout 6 22 38 76 35

4 Boskant 4 22 37 70 43

5 DVG 6 22 35 54 51

6 Rhode 8 22 33 65 69

7 WHV 3 22 27 54 67

8 Schijndel/DE WIT 7 22 25 50 86

9 Avanti'31 8 22 22 37 51

10 Nijnsel/TVE Reclame 5 22 22 42 70

11 Erp 7 22 12 24 83

12 VOW 4 22 11 26 116

Boskant 1 4e klasse H

# Team G P DPV DPT

1 Nijnsel/TVE Reclame 1 22 54 58 14

2 Juliana Mill 1 22 44 54 26

3 DVG 1 22 44 45 26

4 Cito 1 22 40 39 36

5 SES 1 22 37 38 26

6 FC Schadewijk 1 22 28 38 37

7 SDDL 1 22 26 35 47

8 Ollandia 1 22 24 33 40

9 Boskant 1 22 24 32 39

10 NLC'03 1 22 24 31 42

11 Herpinia 1 22 14 20 57

12 VOW 1 22 10 35 68

Boskant 2 reserve 2e klasse D

# Team G P DPV DPT

1 TOP 2 22 51 106 25

2 Volkel 2 22 46 63 29

3 Margriet 2 22 44 60 27

4 OSS'20 3 22 34 58 55

5 Boekel Sport 2 22 34 45 56

6 DAW 2 22 32 43 36

7 HVCH 3 22 26 40 59

8 Gemert 4 22 25 57 68

9 Nijnsel/TVE Reclame 2 22 25 34 48

10 Sparta'25 3 22 19 41 59

11 Boskant 2 22 18 39 72

12 UDI'19/Beter Bed 3 22 16 27 79
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Eindstand vrouwen 2014-2015

Boskant VR1 6e klasse 10

# Team G P DPV DPT

1 Rhode VR1 20 56 102 13

2 Festilent VR2 20 52 115 25

3 Mariahout VR1 20 43 85 27

4 Nijnsel/TVE Reclame VR3 20 39 55 55

5 Boerdonk VR1 20 33 53 37

6 ELI VR2 20 27 56 64

7 Erp VR2 20 25 47 55

8 Boekel Sport VR2 20 22 43 57

9 FC de Rakt VR2 20 12 22 85

10 Boskant VR1 19 9 17 88

11 UDI'19/Beter Bed VR3 19 1 8 97

Het concept is gebaseerd op Duits voorbeeld met de 
achterliggende gedachte dat het voetbalveld een plaats is 
waar kinderen plezier moeten beleven en moeten kunnen 
leren en zich kunnen ontwikkelen.

Het Fair Play concept wijkt op een aantal punten af van 
het traditionele voetbal voor F-pupillen:

• De kinderen beslissen zelf, er is dus geen scheids-
rechter!!

• Ouders/fans bevinden zich op een afgesproken af-
stand van speelveld (minimaal 20 meter)

• Trainers/leiders begeleiden de wedstrijden gezamen-
lijk vanuit de zogenaamde coachzone.

De KNVB heeft dit concept er doorheen gejaagd en wij 
waren dan ook onaangenaam verrast dat we hier nu al 
mee moeten starten. Binnenkort zijn er door de KNVB 
georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten waarin de 
leiders/trainers nader geïnformeerd worden. Aangezien 
wij 2 F-teams hebben zullen zowel de F1 als F2 hiermee 
in aanraking komen en met de Fair Play competitie gaan 
meedoen. Het zal in het begin erg wennen zijn voor ou-
ders en kinderen maar hopelijk zullen de ervaringen net 
als in Duitsland positief uitpakken en de reden van deze 
ingrijpende wijziging bevestigd worden.

Boskant F1 en F2
gaan spelen in
Fairplay competitie

Gezien positieve ervaringen uit een 
pilot heeft de KNVB besloten de 
Fair Play competitie voor F-pupillen 

in het district Zuid II verder uit te breiden. 
De uitbreiding betekent dat alle teams die 
uitkomen in de 2e en 3e klasse van de F-pu-
pillen vanaf het komend seizoen volgens de 
Fair Play regels gaan spelen.
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Als eerste activiteit was er een voet-
baltoernooi gepland hadden bij “De 
Valk”.  De eerste wedstrijd begon 
al vroeg tegen SV Valkenswaard en 
doordat iedereen nog fris en fruitig 
was werd deze meteen gewonnen 
met 2-0. Na deze eerste wedstrijd 
kwam onze trouwe aanhang (Ad, 
Yvonne, Erik en Melanie) ook kij-
ken en ze waren net op tijd voor de 
volgende wedstrijd. Deze 2e wedstrijd 
was tegen HBS/Craeyenhout uit Den 
Haag. Deze wedstrijd was lastig en 
eindigde uiteindelijk in de brilstand 
0-0. 

Tussen de wedstrijden door konden 
we ook nog mee strijden voor de 
penaltybokaal, maar ondanks dat er 
een aantal penalties prachtig geno-
men werden stond het vizier van ons 
team niet zo scherp, waardoor we er 
na 1 ronde meteen uit lagen. 

Toen kwam de laatste wedstrijd tegen 
de thuisclub: De Valk C3. En ook deze 
werd op goeie inzet gewonnen met 
0-1. Uiteindelijk zijn  we 5e gewor-
den op dit prachtige toernooi. Na 
het toernooi zijn we naar Overloon 
gegaan waar we ons verblijf hadden 
in het scoutinggebouw van Scouting 
St. Theobaldusgroep. Terwijl iedereen 

een slaapplek uitzocht, had Mari de 
BBQ tevoorschijn gehaald en dui-
delijk gemaakt dat alleen Mari deze 
mocht gebruiken, wat de rest uiter-
aard geen probleem vond. ‘s-Avonds 
na de BBQ werd er nog wat rond ge-
lopen in de bossen en heeft iedereen 
nog een ijsco gekregen. Terug op het 
kamp werd het kampvuur aangesto-
ken en het werd meteen duidelijk wie 
de pyromaantjes in spé zijn. Duide-
lijk was dat niemand van plan was 
op tijd te gaan slapen en het was dan 
ook nog lang rumoerig . 

De volgende dag stond het klimpark 
op het programma maar niet voordat 
we een goed ontbijt hadden gehad 
(eieren en bockworst). Iedereen 
heeft geklommen. Al vonden som-
migen het wel spannend! Na het 
klimmen had iedereen weer honger 
en heeft Mari voor de laatste keer 
de BBQ aangezet. Uiteindelijk werd 
het toch weer tijd om huiswaarts te 
keren maar niet voordat alles weer 
netjes werd gepoetst . En het bleek, 
dat Mark daar heel bedreven in is! 
Iedereen hartstikke bedankt voor het 
geweldige weekend. 

De Leiding
Dennis, Ad, Mari, Mark en Maurice

Voetbalkamp C1

Op zondag 24 mei was het dan 
eindelijk zover:  het voetbalkamp 
van de C1. Met Ad, Mark, Mari, 
Maurice en Dennis als kamplei-

ding zijn we vertrokken naar Valkenswaard.  
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Hé, wie bende gij?
De dames die ik deze keer tegenkom zijn Ani-
ta van de Oever en Joanita van den Bigge-
laar. Daarnaast is, om het plaatje compleet 
te maken, Frank Konings bereid gevonden 
een interview af te nemen voor deze rubriek. 
Anita en Joanita voeren het beheer op de 
kleding van de jeugd. Frank verzorgt verder 
het kledingbeheer voor de senioren en ook 
het materiaalbeheer voor de gehele club.

Frank: ik verzorg het materiaal (kleding seni-
oren) en sleutelbeheer voor de gehele club.

Kun je ook meer over jezelf / jouw achter-
grond vertellen?
Dames: Joanita is een echte Boskantse 
(geboren en getogen). Met haar man heeft 
ze twee kinderen een jongen en een meisje. 
Anita komt oorspronkelijk uit Liempde, maar 
inmiddels al lang woonachtig op ‘De Bus’. 
De jongens voetballen beiden in de jeugd… 
maar de meiden tegenwoordig trouwens 
ook!

Frank: Woonachtig in Boskant als Rooienaar. 
Woont samen met Jori (alom bekend). En 

samen hebben ze een dochter Fien van 1,5 
jaar. Naast materiaalbeheer voetbalt Frank 
alweer bijna 20 jaar in Boskant, waarvan 15 
jaar in het 1e, maar nu inmiddels ‘afgezakt’, 
naar het 3e  elftal.

Leuk dè ik bij jou op de koffie mag komen, 
maar eh... wè doe de gij nou vûr d’n Bos-
kant?
Dames: Wij verzorgen de kledingbeheer voor 
de jeugdteams van d’n Boskant. Van voetbal-
tenues en trainingspakken tot sokken, water-
zakken, training- en coachjassen. Bij aanvang 
van het seizoen zorgen we voor de uitgifte, 
gedurende het seizoen zijn we aanspreek-
punt (kwijtraken spullen, vervanging e.d.) en 
aan het einde nemen we alles weer in. 

Frank: in het kort noem ik het materiaalbe-
heer en sleutelbeheer.

Wat houdt dat in?
Dames: Zo controleren we de jassen of er 
ritsen of stieken kapot zijn en kijken we of 
er misschien pakken of sokken aan vervan-
ging toe zijn. Daarnaast inventariseren we 
waar behoefte/noodzaak is aan materiaal. 

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

Profiel
Naam:

Joanita van den Biggelaar
Leeftijd:

Dat vraag je niet aan een dame
Woonplaats:

Boskant
Functie:

Kledingbeheer jeugd
Uitvoerend sinds:

2011
Overige taken:

Supporter

Profiel
Naam:

Anita van de Oever
Leeftijd:

Dat vraag je niet aan een dame
Woonplaats:

Boskant
Functie:

Kledingbeheer jeugd
Uitvoerend sinds:

2011
Overige taken:

Leidster meisjesteam
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Bij Frank kunnen we daarvoor aan de bel 
trekken of er geld beschikbaar is. 

Frank: het materiaalbeheer houdt in dat ik 
verantwoordelijk ben voor het bestellen en 
beheren/onderhouden van al het voorko-
mend materiaal voor trainingen, wedstrijden 
voor de spelers, leider, trainers, maar ook 
assistent scheidsrechters. Dus o.a. tenues, 
trainingspakken, ballen, doelnetten, fluitjes, 
cornervlaggen en noem maar op. Maar dus 
ook het sleutelbeheer voor de club.

Waarom doe jij dit werk?
Dames: Ad Nouwens heeft ons destijds 
vanuit de jeugdcommissie benaderd. Het is 
vooral in het begin en aan het einde van het 
seizoen even aanpoten. Door goed te behe-
ren zorg je voor eenheid in de club en uit-
straling naar buiten toe. Wat we ook willen 
aangeven is dat het materiaal dat vervangen 
is een goede 2e bestemming krijgt. Zo is via 
Peter van der Heijden kleding naar Bosnië 
gegaan. Maar bijvoorbeeld ook naar Afrika!

Frank: Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit 
goed is en we met onze tenues, materiaal en 

accommodatie uitstraling hebben. Dat het 
een visitekaartje is van de club. In dit werk 
‘kan ik wel mijn ei kwijt’. Op een gegeven 
moment stopte Willy van der Heijden met 
beheer, waarop ik zelf heb aangegeven dat 
ik wel interesse had. Ondertussen is Willy 
weer terug en we helpen elkaar waar moge-
lijk.

Kun jij iets meer vertellen, hoe ziet jouw 
dagtaak of periodieke taken eruit voor dit 
alles?
Dames: In het begin van het seizoen valt het 
op zich mee, de piek ligt dan rond de uitgif-
te. Bij het innemen en het inventariseren/
herstellen/aanvullen tot aan de zomerstop 
ligt meer druk en werklast. Zo vonden we 
ooit eens ook wat ‘gekke’ dingen. Bijvoor-
beeld een zonnebril in een trainingsbroek of 
iemand die jas nr. 37 en broek nr. 27 inlever-
de....., of een trainingspak die waarschijnlijk 
in de schuur thuis heeft gehangen, waar ook 
de frietpan stond (pak stonk flink naar friet-
vet!!). Maar het is fijn als pakken compleet 
worden aangeleverd (en gewassen).

Profiel
Naam:

Frank Konings
Leeftijd:

34
Woonplaats:

Boskant
Functie:

Materiaalbeheer
Uitvoerend sinds:

2013
Overige taken:

Speler Boskant 3
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Frank: Het sleutelbeheer is het hele jaar 
door, waarbij mensen tekenen voor bruik-
leen. Voor materiaal is het vooral in de zo-
mermaanden alles controleren om te kijken 
of alles volledig en intact is. En gedurende 
het jaar in mindere mate, maar wel zorgen 
dat, indien mogelijk, zaken worden aange-
vuld.
Verder wil ik wel opmerken niet alles altijd 
fatsoenlijk ingeleverd wordt als men stopt.

Wat is dan het uiteindelijke resultaat van 
jouw werkzaamheden?
Dames: Dat alle sets en daarmee de teams 
weer helemaal compleet en goed voorzien 
zijn. Zo houden we in het begin van het sei-
zoen op 2 trainingsavonden uitgifte. 

Frank: Dat mensen met goed en deugdelijk 
materiaal hun sport kunnen uitoefenen. En 
verder trots zijn om onszelf uit te dragen 
naar buiten toe.

Wat is er nou niet zicht-
baar voor de meeste 
mensen, maar wel van 
wezenlijk belang?
Dames: Dat de club één 
kledinglijn heeft en zo uni-
formiteit uitstraalt. Maar 
ook dat mensen het als 
vanzelfsprekend ervaren 
dat alles klaar staat, de 
sokken zijn gestopt, gaten 
dichtgenaaid, etc.

Frank: Als mensen spullen zijn kwijtgeraakt 
vergt het veel tijd om deze weer terug te vin-
den. Wanneer ze opnieuw moeten worden 
aangeschaft hebben we niet zomaar een 
potje met geld klaar staan. Daarom moeten 
we zuinig met onze spullen omgaan.

Wat maakt deze taak zo leuk en waarom?
Dames: Ach, we knutselen graag. Kunnen we 
lekker wat buurten en het is gewoon leuk 
werk. Zo leer je ook meer mensen kennen. 
Trouwens ook fijn dat er meer meiden gaan 
voetballen. Dat gezegd hebbende.

Frank: Het nastreven van kwaliteit, uniformi-
teit en het bezig zijn met materialen.

En wat maakt het minder leuk?
Dames: Dat we bij inzamelen mensen moe-
ten nabellen dat er een inzamelpunt/avond 
is (geweest). Er is genoeg informatie (site, 
leiders, telefoon). 

Frank: Zoals gezegd het niet zorgvuldig om-
gaan, kapot gaan/kwijtraken van materiaal.

Wat doe je beroepsmatig/studie en staat in 
dit verband met je vrijwilligerswerk?
Dames: (met een lach) We zijn allebei graag 
hobbymatig coupeuse. Nee beiden adminis-
tratief medewerker. Dit is meer een hobby 
van huis uit. 
Frank:  Nee, ik ben verkoper binnendienst 
(Zwitserland / Frankrijk) bij Van den Berk 
Boomkwekerijen.

Heb jij voor jouw vrijwilligerswerk nog tips 
vûr d’n Boskant of individuele leden?
Dames: Goede vraag, dat hebben we ei-
genlijk niet, als we iets te melden hebben, 
dan wachten we niet af. Bijvoorbeeld op de 
zaterdagen iemand aanspreken, of anders in 
het jeugdkaderoverleg.
Iedereen doet zijn best! 

Frank: Ben zuinig op de spullen die je te leen 
hebt. De club investeert hier jaarlijks veel 
geld in.

Tot slot is ’t leste woord 
nog vûr jou.
Dames we sluiten in stijl 
af, we breien er een eind 
aan..........
Anita: We hopen er weer 
perfect bij te lopen als 
clubke
Joanita: Zou mooi zijn als 
er nog een paar teams bij 
zouden komen en dat qua 
uniformiteit de jeugd en 
senioren op elkaar lijken. 

Naar ons idee was in het begin van ons 
aantreden de nadruk gelegd op senioren, 
maar die fase is inmiddels voorbij. Zo hebben 
we een goede samenwerking met Frank, die 
op een gezonde manier zuinig is. Maar zorg 
met zijn allen dat we wel zuinig zijn op onze 
materialen!

Frank: Ik hoop dat dit clubke op een mooi ni-
veau sportief mag strijden en dat de derby’s 
(vooral voor het 1e) met Rhode en Nijnsel in 
afzienbare tijd weer in ere worden hersteld. 
En dat we verder allemaal veel plezier aan 
onze sport mogen beleven.

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

Ben zuinig op 
de spullen die je te 
leen hebt!
De club investeert 
hier jaarlijks veel 
geld in.



33     De Bal Is Rond Zomer 2015

B1 blijft Nieuw-Buinen trouw
Na een lang jaar wachten was het de vrijdag voor Pink-
steren weer tijd voor het meerdaagse jeugdtoernooi in 
Nieuw-Buinen. Rond een uur of zes verzamelde 
daarom de B1 bij de kantine. De A1 ging dit 
jaar niet mee, omdat zij het laatste jaar al 
gemerkt hadden dat ze ’s avonds in de 
tent gewoon niet meer met ons kon-
den concurreren. Zij hadden daarom 
besloten hun charmes op een ander 
toernooi in de strijd te gooien. Ook 
moesten wij het dit jaar zonder Lars 
stellen, die niet mee kon in verband 
met zijn examens. Dit tot groot onge-
noegen van het team en de vele dames 
die Lars het vorige jaar in Nieuw-Buinen 
ontmoet had, en waarmee hij nog tot voor 
kort regelmatig mailde. Gelukkig was Stef van 
de Coevering niet te beroerd om zijn plek in te nemen, 
waardoor we toch nog met een compleet elftal konden 
vertrekken.

Toen we enkele uren later aangekomen waren op het 
terrein, werd vlug besloten wie er niet naast mij hoefde 

te liggen, en vonden we allemaal een slaapplek in ons 
tentje. Hierna begonnen we ons voor te bereiden op de 

avond. Sommigen gingen alvast op verkenning in 
de tent, anderen deden nog vlug een schoon-

heidsslaapje en weer anderen stonden 
voor de spiegel hun kapsels te perfectio-

neren. Na deze voorbereidingen barst-
te het feest los en hebben we met het 
team een mooi begin van een mooi 
weekend gevierd.

De volgende ochtend begon het 
echte werk: we moesten onze eerste 

wedstrijden voetballen. Eerst konden 
we gelukkig wel genieten van een heerlijk 

ontbijtje bij de kantine. Waarschijnlijk mede 
hierdoor hebben we een overwinning weten te 

behalen: 1-0 tegen Nieuw-Buinen B1. Onze tweede wed-
strijd, tegen GVV B1, is met 1-5 minder noemenswaardig, 
maar dit mocht de pret niet drukken.
Om het goede resultaat te vieren zijn we in de middag 
gaan zwemmen, en hebben we daarna culinair gedineerd 
bij de McDonalds.
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Afscheid

Aan het begin en eind 
van een seizoen is het 
gebruikelijk dat er nieuwe 
leden bij komen (dit jaar 
heel veel meisjes) en dat 
er ook leden en vrijwilligers 
vanwege diverse redenen 
afscheid nemen. Bij 2 leden 
ging dit niet zonder emoties 
gepaard. De waterlanders 
vloeiden niet alleen bij de 
betreffende persoon zelf, 
maar ook bij directe familie 
en vrienden. 

Gehoord & gezien

’s Avonds kwamen de bussen deo en potten gel weer 
tevoorschijn en zorgde iedereen er weer voor dat ze er 
spik en span uitzagen. Dit had meteen effect, waardoor 
in de tent de vrouwen niet van ons af te slaan waren en 
de mannen niet van Jordy. Er werd volop gedanst op de 
muziek van DJ Feike van den Berg, die heel het weekend 
de sfeer er goed in wist te houden. Toen het feest later 
op een einde begon te lopen, was dat een teken voor de 
meesten om door te gaan naar friettent ‘Het Vijvertje’ om 
vlug een frietje of een kapsalon naar binnen te werken, 

voordat we ons nest 
indoken.

Op zondag moes-
ten we nog 2 wed-
strijden voetballen. 
Een overtuigende 
2-0 overwinning 
tegen Stadskanaal 
B3 en een mooie 3-1 
tegen ASVB/Wedde 
B2. Hierdoor moes-
ten we de volgende 
dag tegen Stadska-
naal B1 (Hoofdklas-
se) voetballen om 
de vijfde en zesde 
plek.
Gedurende de rest 
van de middag 
hebben we rond-
gestruind over de 
plaatselijke markt. 

Toen deze weer was ingepakt zijn we nogmaals naar het 
zwembad gegaan voor een verkoelende en verfrissende 
duik. Na het zwemmen zijn we nog pizza gaan eten in 
Stadskanaal.

Toen we terug kwamen was het feest in de tent al be-
gonnen en even later was het team weer klaar voor deze 
laatste avond. Ook nu had weer iedereen het naar zijn zin 
en er waren zelfs jongens die aan het eind van de avond 
nog niet uitgefeest waren en daarom onder begeleiding 
nog naar de plaatselijke discotheek zijn gegaan, terwijl 
de rest weer in de friettent zat, of al onder de veren was 
gekropen.
Enkele jongens, die liever niet bij naam genoemd willen 
worden, hadden echter voedselvergiftiging opgelopen 
door een bedorven eierbal en vonden dat een goed ex-
cuus om alles onder te kotsen.

Maandag moesten we weer vroeg ons bed uit omdat 
we onze laatste wedstrijd nog moesten voetballen. De 
vermoeidheid en uitputting hadden echter hun tol geëist, 
waardoor we een 0-10 nederlaag leden en de vijfde plek 
verspeelden. Maar het eindresultaat, de zesde plek, is ze-
ker ook iets om zeer tevreden over te zijn, omdat dit het 
beste resultaat is dat een team van v.v. Boskant ooit heeft 
behaald bij Nieuw-Buinen.
Toen na het voetballen de spullen weer waren ingepakt 
was het al weer tijd om naar huis te gaan.

We kijken terug op een geweldig weekend en willen daar-
voor Peter, Marcel, Wilbert en natuurlijk Jordy, Nik, Maikel 
en Dennis heel erg bedanken, en we hopen dat jullie er 
volgend jaar, net als ons, weer bij willen zijn.

Afscheid Ryan Kreeft (foto links)
en Tinus Hulsen (foto rechts).
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Nieuws van de TC Jeugd

De jeugd teamindelingen voor het komende seizoen zijn 
weer gemaakt. De technische  commissie heeft zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de belangen van het 
kind, het team en de club. Het is ons gelukt om in elke 
categorie een elftal op de been te brengen. De F bestaat 
dit jaar zelfs uit twee 7-tallen en er is een meisjes team 
gevormd. De mini’s gaan ook het komende seizoen 
weer trainen op het hoofdveld en een delegatie van deze 
mini’s gaat waarschijnlijk weer meedoen met de interne 
‘Boxtelse kring’. Hopelijk komt er ook dit jaar weer veel 
aanwas van onderaf bij.   

Een keerzijde van veel elftallen in iedere leeftijdscategorie 
is dat we kleine teams hebben en dat we iedereen dit sei-
zoen keihard nodig hebben om te kunnen voetballen. We 
hopen en gaan er natuurlijk ook vanuit dat alle leden en 
leiders zich zo flexibel mogelijk opstellen om dit mogelijk 
te maken. Het is ieder jaar moeilijk om de begeleiding 
van onze teams rond te krijgen. Gelukkig zijn we er ook 
dit jaar weer in geslaagd om te kunnen starten met de 
competitie. Een grote groep (jonge) jongens hebben we 
bereid gevonden om leider of trainer te worden. Er zijn 
nog wel enkele vacatures, dus als er nog mensen zijn 
die iets voor onze jeugd willen betekenen dan kunnen ze 
contact opnemen met de technische commissie. 

Voor volgend seizoen is het vrijwel zeker dat de D- E- en 
F-teams gaan trainen op het voormalige korfbalveld. Alle 
trainingsmaterialen liggen al opgeslagen in het materiaal-
hok aan de Hazelaarstraat. De A- B- en C-junioren blijven 
trainen op de trainingsvelden aan de Populierenlaan, 
maar moeten hun trainingsmaterialen wel ophalen en 
terugbrengen naar het ‘nieuwe’ materialenhok. Het is 
de bedoeling dat de unit op het trainingsveld op termijn 
verdwijnt. 

Het is zover: volgend seizoen gaan we starten met een 
meidenteam.  Daarnaast gaan de jongste meisjes mee-
voetballen met de jongste jeugd. De meisjes gaan 1 keer 
met hun eigen team trainen en op 1 avond gezamenlijk 
met de jongste meisjes. Hierdoor hebben we 1 avond 
beschikbaar waar eventuele nieuwe meisjes mee kunnen 
gaan trainen. Op deze manier kunnen ze kijken of ze de 
sport leuk vinden en hopen wij als v.v. Boskant dat dit 
dusdanig gaat groeien dat we na de winterstop of vol-
gend seizoen er een meisjesteam bij kunnen maken.  

Iedereen bedankt voor haar of zijn bijdrage voor het 
afgelopen seizoen en veel succes met het komende 
seizoen. 

Jurgen vd Laar namens de TC Jeugd. 

Technische commissie v.v. Boskant
Nieuws van de TC senioren

Seizoen 2014-2015 
Als je richting een nieuw 
seizoen gaat is het de ge-
woonte om ook even terug 
te blikken. We moeten con-
stateren dat het, op spor-
tief gebied, een minder 
seizoen was op meerdere 
fronten. Ons vaandelteam 
had een minder seizoen en 
het 2e is gedegradeerd. Het 
3e heeft net niet om het 
kampioenschap mee kun-
nen doen en het 4e zat in 
de middenmoot. Ook  het 
5e zat niet bij de top maar 
heeft nog wel een aardig 
seizoen gedraaid. Het 6e heeft het hele jaar onderin 
meegedaan en bij de dames ging het op het laatst meer 
over het in stand houden van het team dan over voetbal. 
Kortom niet echt een fijn seizoen.  

Seizoen 2015-2016 
Maar...... gelukkig komt er altijd weer een nieuw seizoen 
en is er één ding belangrijk. Het plezier voor het spelletje.  

Onze selectie gaat aan de slag met onze nieuwe trainer, 
Mayk van Driel uit Heeswijk. Of het normaal is betwijfel 
ik maar ik kan niet buiten komen of zie wel ergens wat 
selectie spelers hardlopen of een partijtje voetballen. Jan 
van Hastenberg gaat de leidersrol van Eddy overnemen 
en Lindy Bright heeft de massage olie overgenomen van 
Gérard en wordt dus onze nieuwe verzorgster. Heel veel 
succes! 

Na veel pogingen om het dames elftal in stand te houden 
is besloten om het najaar te starten in de 7 tegen 7 com-
petitie. Met Hans van Driel aan het ‘roer’ en met onder-
steuning van Ton van de Wijdeven en de trainers Glenn 
van der Heijden en Brett Veldkamp gaat dit zeker lukken.  
Wel zullen we blijven streven om zo snel mogelijk weer 11 
tegen 11 te kunnen spelen.  

Na lang wikken en wegen hadden we besloten om van 
6 teams naar 5 teams te gaan. Te veel spelers melden 
zich makkelijk af, tot op de laatste dag aan toe, of komen 
zelfs helemaal niet opdagen. Ze hebben niet in de gaten 
wat ze hiermee veroorzaken. Extra werk  voor leiders en 
TC leden die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag moeten proberen om toch een team op de been 
te brengen. Een hoop irritatie bij leiders, medespelers, 
tegenstanders, scheidsrechters, wedstrijdsecretarissen en 
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wellicht nog veel meer mensen. Het lastige blijft natuur-
lijk dat de spelers die het goed voor hebben hier meestal 
het dupe van worden.  

Na publicatie van de teams hebben we toch besloten om 
begin juli met alle betrokkenen bij elkaar te komen en het 
hier over te hebben. Er is uiteindelijk besloten om toch 
met 6 teams te gaan starten maar wel met een aantal 
afspraken:

1. Alle spelers worden geacht aan alle competitie wed-
strijden deel te nemen. 

2. Spelers melden zich minimaal 1 week en uiterlijk 
donderdag voor 19.00 uur af, bij hun leider, voor de 
eerst volgende wedstrijd, voor zowel competitie als 
vriendschappelijke wedstrijden. 

3. Alle spelers worden geacht op de hoogte te zijn van 
het wedstrijdprogramma. 

4. De leiders van 3, 4, 5 en 6 zitten elke donderdag sa-
men om de teamsamenstelling te bespreken. 

5. Alle spelers moeten bereid zijn om, indien nodig, 
andere teams vooruit te helpen. 

6. Blessures worden minimaal 1 week en uiterlijk don-
derdag voor 19.00 uur gemeld aan de leider. 

7. Spelers worden geacht bij blessures zo veel mogelijk 
bij het team te zijn om daar waar nodig het team 
vooruit te helpen.

Alleen op deze manier denken we met zijn allen dat het 
mogelijk moet zijn om 6 teams in stand te houden. We 
zullen kritisch naar ons zelf moeten blijven kijken en daar 
waar nodig elkaar daar ook op aanspreken en eventueel 
in gesprek gaan. We gaan van +/- 20 spelers per team 
naar +/- 15 spelers per team, waar we denken er +/- 17 
nodig te hebben.

Wij als TC zullen het ook goed blijven volgen en het in ok-
tober en in de winterstop evalueren. Als dan blijkt dat het 
niet naar ieders tevredenheid verloopt zullen we wellicht 
toch alsnog naar 5 teams terug moeten.  

Een mooie uitdaging voor ons allemaal maar, als we er 
met zijn allen achter gaan staan en iedereen zijn  verant-
woordelijkheid neemt kunnen we met 6 teams starten en 
eindigen en kan iedereen maximaal voetballen en beleven 
we er met zijn allen veel plezier aan.  

Bij deze wil ik namens de TC iedereen die op en naast 
het veld voor v.v. Boskant in de weer is een hele fijne 
vakantie toewensen. Ff lekker de batterij opladen en dan 
gaan we er met zijn allen een mooi seizoen 2015-2016 
van maken.  

Huub van der Zanden  
(Tel. 06 22714266)

Samenstelling Technische Commissie

Senioren
Huub van der Zanden: Voorzitter en contactpersoon
 4, 5, 6 en vrouwen 
Wil van der Linden:  Contactpersoon 1, 2, en 3 
Willy van der Heijden:  Wedstrijdsecretaris senioren 

Jeugd
Jurgen van de Laar: Lid TC Jeugd 
Rob van de Laar: Lid TC jeugd 
Marc Saris: Lid TC Jeugd 
Yvonne van de Akker: Wedstrijdsecretaris jeugd

We zijn nog op zoek naar een contactpersoon voor 4, 5, 
6 en de vrouwen en dringend op zoek naar  aanvulling 
voor onze TC Jeugd. Mochten er leden, of ouders van le-
den zijn die dit interessant vinden of er meer over willen 
weten kunnen ze contact op nemen met ondertekende 
of een van de TC leden.
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In het najaar van 2014 (om precies te zijn op donderdag-
avond 16 oktober) stond voor Joan de eerste wedstrijd op 
het programma. De 10-4 overwinning op Peter van den 
Elsen maakte bij de (talrijke) toeschouwers weinig ‘los’. 
Voor Peter was en is biljarten niet echt hoofdzaak, mee-
doen is belangrijker dan winnen. Maar toen Joan in z’n 
2e partij tegenstander Bert Habraken met een duidelijke 
nederlaag (19-12) huiswaarts stuurde, werden er links en 
rechts toch wel wat wenkbrauwen gefronst. En het geroe-
zemoes werd zeker niet minder toen de term ‘match
fixing’ ook op de sportpagina’s van het Eindhovens Dag-
blad terug te vinden was. In de tekst overigens nergens 
ook maar de geringste verwijzing naar een biljartwedstrijd 
op een donderdagavond, maar als gedoodverfde win-
naars wordt je natuurlijk alert, waar rook is, is er immers 
ook ergens vuur!

De ‘onrust’ bereikte Joan persoonlijk niet, of...... hij liet 
dat tenminste niet blijken. Trouw mikte Joan zijn deel 
van het ‘lapgeld’ in de pot van de Stammtisch-leden en 
deed niet onder voor z’n andere tafelgenoten voor wat 
betreft de sterke verhalen. Over geld werd niet gespro-
ken, hooguit over de hoogte van de bijdrage aan de pot. 
Onverstoorbaar schoof hij in z’n eerste ‘afvalwedstrijd’, 
de kwartfinale, tegenstander Patrick Rovers (financiële 
opleiding, zal wel toevallig zijn!) met 15-8 aan de kant en 
deed dat in de kwartfinale tegen Rien van de Zanden nog 
eens dunnetjes over (15-1 in 10 beurten). “Ik kwam er 
niet aon te paas,” aldus Rien. “Ik denk, laot ik dizze keer 
mar wat harder stoten, want zolang ze loope, hedde nog 
kans......!”

Dus Joan in de finale. Met als tegenstander Bert Habra-
ken die hij ook al in de poule als tegenstander had gehad. 
Toen gaf hij Bert niet veel kans. Maar dat zou nu zomaar 
anders kunnen zijn, aldus de bookmakers, want Bert had 
als voorbereiding z’n keu voor een grote (onderhouds)
beurt naar voormalig kampioen Ceulemans gebracht.

Weggegooid geld bleek tijdens de finalewedstrijd, want 
ook deze keer bleek Joan de sterkste. In 14 beurten had 
hij de 15 benodigde caramboles in de pocket zodat Bert 
genoegen moest nemen met de 2e plek. In poule C, beste 
lezers, wat inhoudt dat Joan promoveert en volgend jaar 
dus op (nog) meer tegenstand kan rekenen!

Maar daarmee was de koek niet op! Voor de winnaars van 
de A-, B- en C-poule stond op 16 april de ‘eindfinale’ op 
het programma. In een onderling treffen moest worden 
‘uitgevochten’ naar welk adres de wisselbeker voor een 
jaar zou verhuizen. 
Met tegenstanders als Peter Veldkamp (winnaar A-pou-
le) en Erik van de Wijdeven (winnaar B-poule) zou het 
voor Joan geen eenvoudig klusje worden, alhoewel......!  
Voor Erik bleken de tegenstanders te machtig, zodat de 
laatste wedstrijd, die tussen Peter en Joan, de beslissing 
zou gaan brengen. Maar ook in z’n laatste wedstrijd 
bleek Joan oppermachtig. Na 12 beurten, met een eind-
stand van 15 voor Joan en 9 voor Peter, konden de keuen 
in het rek. De wisselbeker ging dit jaar, mede op basis 
van z’n vertoonde spel, volkomen terecht mee naar de 
Meidoornstraat! Peter moest genoegen nemen met de 2e 
plek.

En het verhaal van match fixing? Dat kreeg eigenlijk nau-
welijks vervolg toen een onderzoek uitwees dat Joan niet 
over één nacht ijs was gegaan tot het moment waarop 
hij zich meldde aan de Stammtisch. Hij had een gedegen 
voorbereiding achter de rug. Op aanwijzing (verzoek?) 
van Toon (v.E., redactie) meldde Joan zich zo’n vier tot 
vijf jaar geleden aan bij biljartvereniging ‘Boskant’.  We 
kunnen Toon hooguit ‘verwijten’ dat hij Joan in zo’n korte 
termijn op z’n huidige niveau heeft gebracht! Of zou de 
bijdrage aan de ‘lappot’......?

Senior

Joan van Hastenberg
winnaar biljartcompetitie

De tijd dat vooraf voorspeld kan worden wie in het 
voorjaar bij v.v. Boskant met de wisselbeker van 
het ‘groene laken’ stapt, ligt alweer geruime tijd 

achter ons. Vorig jaar (seizoen)’verraste’ Henry van Wan-
rooij in z’n eerste jaar als hoofdtrainer van onze selectie 
z’n medespelers, deze keer bleef ‘nieuwkomer’ Joan van 
Hastenberg alle deelnemers de baas!  Al heel lang lid van 
v.v. Boskant overigens, maar toch nog niet eerder actief 
op het Boskantse biljart.
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Luka de Brouwer
Pupil van de Wedstrijd

Boskant 1 - FC Schadewijk 1
Datum: 22 maart 2015

Uitslag: 0 - 2

Josh van de Laar
Pupil van de Wedstrijd

Boskant 1 - DVG 1
Datum: 4 april 2015
Uitslag: 0 - 1
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Mirco Schepens
Pupil van de Wedstrijd

Boskant 1 - Ollandia 1
Datum: 12 april

Uitslag: 0 - 3

Levi Doreleijers
Pupil van de Wedstrijd

Boskant 1 - Juliana Mill 1
Datum: 26 april 2015
Uitslag: 1 - 3
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Consumptieprijzen en contributie 2015-2016

Tijdens de ledenvergadering is al aangekondigd dat het bestuur even wilde wachten met het 
vaststellen van de prijzen en contributies voor het nieuwe seizoen totdat er meer duidelijk 
was over de richting die de gemeente op wil met de buitensportverenigingen in Sint-Oeden-
rode (zie de samenvatting van de ledenvergadering). Inmiddels is die er en heeft het bestuur 
e.e.a. dan ook vastgesteld. De volgende prijzen en tarieven gelden voor 2015-2016:

Consumpties*

Koffie  €1,50

Bier  €1,60

Frisdrank €1,50

Bierkan  €12,50

* Enkel de wijzigingen. (Op de clubavond (donderdag) blijven aparte prijzen gelden.)

Contributie

Senioren € 143,25 (inclusief wasgeld)

Junioren € 90,00

Pupillen € 77,75

Kaderleden € 60,00 (ongewijzigd)

Kaderkorting € 25,00 (ongewijzigd)

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Zo hebben we voor het bestuur nog steeds niemand 
kunnen vinden om het secretariaat van Rudy Negger over te nemen. Ook voor Wouter Ja-
cobs zoeken we nog een geschikte opvolger als voorzitter van de commissie PR en Media.

Verder zijn we nog op zoek naar personen die leider of vlagger zouden willen worden bij de
senioren.

De jeugdcommissie is nog op zoek naar leden voor deze commissie om alle taken wat beter 
te kunnen verdelen. Ook wordt er nog gezocht naar iemand die de jeugd op voetbaltech-
nisch vlak kan ondersteunen.

De sponsorcommissie zoekt ook nog vrijwilligers die werkzaamheden willen doen binnen 
deze commissie en ook nieuwe sponsoren kunnen aandragen.

Als u belangstelling heeft voor een van deze vacatures gaarne contact opnemen met het 
bestuur.

Verenigingsnieuws

Vacatures

Bestuursfunctie
• Secretaris
• Voorzitter commissie media

Commissies
• Contactpersoon 4, 5 en 6
• Aanvulling TC jeugd
• Leden sponsorcommissie
• Leden playbackcommissie

Kantine
• Vrijwilligers bardienst
  (m.n. zaterdagochtend)

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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Datum Programma Tijd Wedstrijd

Dinsdag 21 juli Start training selectie 19.30

Donderdag 23 juli  Training selectie 19.30

Dinsdag 28 juli  Training selectie 19.30

Donderdag 30 juli Training selectie 19.30

Zondag 2 augustus Training selectie 11.00

Dinsdag 4 augustus Training selectie 19.30

Donderdag 6 augustus Training selectie 19.30

Zaterdag 8 augustus Oefenwedstrijd Boskant 1 18.00 Boskant 1 - Oirschot Vooruit 1

Dinsdag 11 augustus Training selectie 19.30

Donderdag 13 augustus Training selectie 19.30

Zaterdag 15 augustus BRON toernooi 19.30 Rhode 1 - Boskant 1

Zondag 16 augustus BRON Toernooi 13.00
15.00

Nijnsel 1 - Boskant 1
Boskant 1 - Ollandia 1

Dinsdag 18 augustus Training selectie
Start training vrouwen

19.30
19.30

Donderdag 20 augustus Training selectie
Oefenwedstrijd Boskant 2
Training vrouwen
Start training lagere elftallen

19.30
19.30
19.30
19.30

Boskant 2 - WEC 2

Zaterdag 22 augustus 1e Bekerwedstrijd Boskant 1 18.00 Boskant 1 - Nooit Gedacht 1

Zondag 23 augustus 
 

1e Bekerwedstrijd Boskant 2
1e Bekerwedstrijd Boskant 3
1e Bekerwedstrijd Boskant VR1

12.00 
12.00 
12.00

Dinsdag 25 augustus 2e Bekerwedstrijd Boskant 1 18.45 EVVC 1 - Boskant 1

Donderdag 27 augustus 2e Bekerwedstrijd Boskant 2 18.00

Zaterdag 29 augustus 3e Bekerwedstrijd Boskant 1 18.00 DVG 1 - Boskant 1

Zondag 30 augustus
 

 

3e Bekerwedstrijd Boskant 2 
2e Bekerwedstrijd Boskant 3 
2e Bekerwedstrijd Boskant VR1
Oefenwedstrijd Boskant 4 & 5
Oefenwedstrijd Boskant 6

12.00 
12.00 
12.00
11.00
10.00

Boskant 4 - Boskant 5
Boskant 6 - Drievieten

Zondag 6 september Start competitie

Voorbereiding senioren 2015-2016 
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Maak er maar een lekker smeuïg verhaal van Gérard, 
daar houden ze in Boskant wel van, aldus Wil. Iets over 
het vertrek van zowel de trainer, leider en de verzorger. 
Blijkt Thom toch de enig overgebleven bikkel te zijn bij de 
selectie.

Smeuïge verhalen zijn er zat, maar ik zal het proberen 
netjes te houden. Het begon uiteraard met Maikel die mij 
vertelde dat we in Boskant een Biseksuele keeper had-
den. Jaja, die Erwin die snoept van twee walletjes. Al snel 
kwam de nicht in spé zelf binnenlopen: Mag ik even bij 
je achterlangs Gérard? Zal ik even voor je gaan klaarlig-
gen. Ik vind het zo lekker als je me even stevig aanpakt, 
enzovoorts,  enzovoorts. Van achteren zag ik zijn intense 
glimlach verschijnen, daarna de pretoogjes “zag je hoe 
ze reageerden?” hahaha. Och jeetje, ik zou het netjes 
proberen te houden.....

Als verzorger zocht ik toch het meeste contact met de 
spelers. Binnen de groep aanwezig zijn vond ik heel 
belangrijk want mijn werk is ook voor de groep. Niet 
voor de club, niet voor de trainer, niet voor de kantine en 
zelfs niet voor het bestuur. Die mannen die op het veld 
rennen, daar is het mij om te doen. Dat is ook waarom ik 
ruim twee jaar geleden het sportpark voor het eerst kwam 
oprijden. Een clubke waar ik heel graag de verzorger wilde 
worden. Een clubke met mannen (en vrouwen) die met 
heel veel plezier op zondag voetballen en dat ook uitstra-
len.

We hebben hoogtepunten gekend (weet je nog Erwin?) 
en natuurlijk ook dieptepunten. Net geen kampioen, net 
geen promotie maar ook bijna voor degradatie moeten 

voetballen. Diegenen die mij kennen, weten dat ik in de 
staf nooit echt mijn draai heb gevonden en het zag er 
voor mijn gevoel ook niet naar uit dat dat zou gaan verbe-
teren. Misschien is dat ook wel de grootste reden dat ik 
open stond voor de liefdesverklaringen uit Best. Goed, 
gedane zaken nemen geen keer.

Ik heb 2 fantastische jaren gehad in Boskant met fijne 
spelers, leuke fans langs de kant en een fijne plek om 
mijn energie van overdag kwijt te raken en spelers bij te 
staan met hun fysieke en geestelijke ongemakken. Als 
verzorger bouw je toch een vertrouwensband op met je 
spelers. 

Ik ben wel blij dat ik die taak nu aan Lindy kan overdragen 
en dat ik weet dat alles gewoon weer lekker doorgaat. 
Nieuwe trainer, nieuwe leider, nieuwe verzorger. Nieuwe 
moed om in die 4e klasse te gaan strijden en wie weet de 
3e klasse te bereiken. Mooie wedstrijden tegen Wilhelmi-
na Boys in het verschiet, al dan niet vriendschappelijk.

Als sponsor blijf ik betrokken bij Boskant, als seizoen-
kaarthouder ook. Natuurlijk zullen vele zondagen op 
verschillende velden worden gestreden en is het onmo-
gelijk om vaak aanwezig te zijn, maar ik weet zeker dat 
die momenten er komen en dan zal ik met plezier op de 
tribune naast mijn maat Cor gaan zitten en genieten van 
het mooie Boskantse spelletje.

Allemaal bedankt voor de prachtige jaren!

Gérard

Na twee fantastische jaren 
in Boskant knijpt Gérard de 
Boys Best een beetje!

In Boskant denken ze dat ik net geen 97 word! Op 
zich een respectabele leeftijd en ik kan mooi 

het 110-jarige jubileum meemaken. Het blijft 
een mooi cadeau: Een seizoenkaart voor het 
leven!
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Nadat iedereen het speciale week-
endshirt in ontvangst had genomen, 
waarop de matige prestaties van 
Boskant 1 en 2 van afgelopen seizoen 
nog eens werden benadrukt, kon 
er koers worden gezet richting het 
noorden. 

Na een flinke reis kwamen we aan 
in het toeristische Giethoorn. Aan-
gezien de geboekte accommodatie 
alleen via het water te bereiken was, 
stond ons nog een flink karwei te 
wachten. Terwijl we met onze spullen 
nabij het terras van het restaurant 
met het meest vriendelijke personeel 
van Nederland stonden te wach-
ten, kwamen de (die dag al eerder 
vertrokken) schippers Erwin, Mike, 
Edo en Maarten ons ophalen per 
elektrische boot, gevolgd door een 
aantal kleinere bootjes. De groep 
van in totaal ongeveer 40 personen, 
inclusief bagage, audio apparatuur, 
BBQ’s, eten en drinken moest vervol-
gens naar het verblijf voor de komen-
de dagen worden gebracht. Op deze 
manier werden we, al varend door 
het Giethoornse water, ineens be-
zienswaardigheid nummer 1 voor de 
Aziatische toeristen. Zeer waarschijn-

lijk zijn de beelden van dit tafereel op 
vele Japanse Facebook pagina’s terug 
te vinden. 

Eenmaal aangekomen bij het huisje, 
werden de slaapplekken ingericht, 
sloot Ron zijn audioapparatuur 
aan en werden de eerste pilseners 
geopend. Het weer was erg goed 
en dit zorgde er voor dat iedereen 
zich goed vermaakte om het meer. 
Er werd met de motorboot gevaren, 
gekanood, gezwommen en genoten 
van de zon. 
Al snel bleek dat de aanwezigen niet 

alleen dorst hadden, maar ook wel 
iets te eten lustten. Natuurlijk had de 
organisatie dit voorzien en algauw 
was het dringen geblazen rondom de 
rijkelijk verzorgde barbecue. 

Voordat het avondprogramma van 
start kon gaan, stond er nog een 
ontgroening op het programma. 
Ook dit jaar waren er weer enkele 
spelers voor de eerste keer mee op 
het weekend en zij mochten, boven 
op tafel, hun zangkwaliteiten tonen 
met enkele karaokesongs. Hierbij gaf 
Jordy zo’n goede vertolking van Guus 
Meeuwis’ nummer Brabant, dat hij 
misschien beter voor een leven in de 
muziekwereld zou kunnen gaan, dan 
iedere zondagochtend proberen zijn 
voetbalkwaliteiten tentoon te sprei-
den op de Boskantse velden. 

Die avond stond het spel ‘Alles mag 
op vrijdag’ op het programma. 
Doordat Geert en Pieter dit al maan-
den van tevoren uitstekend hadden 
voorbereid, kon er meteen gestart 
worden. Chapeau!

In de verschillende, erg vermakelij-
ke, rondes moesten door de teams 
verschillende opdrachten worden 
uitgevoerd. Zoals dingen tekenen, 
verboden woord, enz. Er werd fana-
tiek gestreden en in de tekenronde 
werd al snel duidelijk dat er onder 
dit gezelschap zeker geen Picasso 
verloren is gegaan. 

Selectieweekend 2015

Vrijdag 12 juni verzamelden een groot deel van de 
Boskantse selectie zich inclusief aanhang bij de 
kantine. Het jaarlijkse selectieweekend stond weer 

voor de deur. De bestemming was dit jaar het toeristische 
plaatsje Giethoorn. 
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Na dit spel zat het programma erop 
en heeft eenieder zich nog tot diep 
in de nacht prima vermaakt op de 
klanken van de zelfbenoemde Tek-
no Brothers. Zo goed zelfs dat de 
volgende dag bleek, dat niet iedereen 
die nacht nog de juiste weg naar de 
wc had kunnen vinden op de boven-
ste verdieping.

Na een kleine schoonmaakbeurt en 
een goed ontbijtje, bleek dat het weer 
deze zaterdag niet echt mee zou 
gaan werken. Regen en flinke wind 
zorgden ervoor dat de geplande ka-
notocht werd afgeblazen. Maar de al-
tijd goed voorbereide organisatie zou 
de altijd goed voorbereide organisatie 
niet zijn, als zij hier geen vervangend 
programma voor hadden klaarstaan. 
In een aantal verschillende rondes 
moesten onder andere sportaccom-
modaties, clublogo’s, modemerken 
en spelersvrouwen geraden worden. 
Vooral die laatste categorie ging enke-
le selectiespelers verrassend goed af. 

Toen het weer hierna iets opklaarde, 
werd besloten om toch maar een 
stuk te gaan varen met onze eigen 
boten. 
Met de organisatie voorop in de 
motorboot en de rest hierachter in 
de zeilbootjes, voeren we door de 
mooie, smalle wateren van Giet-
hoorn. 
Tussendoor was er ruime mogelijk-
heid voor een sanitaire stop, waar 
voornamelijk Emiel en Tim erg blij 
mee waren. 

Na een flinke tocht eenmaal weer 
aangekomen te zijn bij het grote 
meer, waaraan de accommodatie lag, 
kon de echte uitdaging beginnen. 
Onder luid gejuich werden de kleine 
zeilbootjes losgekoppeld van de 
motorboot. Vooral Roel was razend 
enthousiast en begon meteen fana-
tiek het zeil te heisen om zo de juiste 
koers in te kunnen zetten. Dit bleek 
uiteindelijk toch allemaal iets min-
der succesvol te worden dan vooraf 
gedacht. Toen de boten, op één na, 
al vrij snel in het riet vast kwamen te 
zitten, moest er uiteindelijk de hulp 
van een politieboot aan te pas komen 
om iedereen toch nog veilig thuis te 
brengen!

Na wederom een heerlijk verzorgd 
avondmaal, bestaande uit broodjes 
shoarma en kebab, stond het avond-
programma voor de deur. 

Eerst werd er afscheid genomen 
van Edo, Roel, Ron en Ed die helaas 
stoppen als speler en leider van de 
selectie. Na het goed voorbereide 
afscheidswoordje van Erwin voor 
Roel, volgde van laatstgenoemde nog 
een kort verhaal over zijn tijd bij de 
selectie van vv Boskant. 

Hierna kon het avondspel beginnen. 
Het avondspel bedroeg deze keer een 
hilarische variant op het tv-spel ‘Echt 
waar?!’. Hierbij moest door verschil-
lende groepen de correcte uitleg bij 
een bepaalde stelling of bewering 
worden gekozen. Doordat ook de 
groepen zelf om input was gevraagd, 
werden er in velen vragen andere se-

lectiespelers op de hak genomen. Dit 
zijn praktijken waar de weekendor-
ganistie doorgaans niet echt achter 
staat, maar voor deze ene keer werd 
het door de vingers gezien. 

Ook deze avond en nacht leek de 
accommodatie weer te veranderen in 
de set van ‘Grease’. Helaas bleven de 
dansmoves van velen erg ver achter 
bij die van John Travolta in zijn goede 
jaren. Maar ach, iedereen deed in 
ieder geval z’n best. 

Verder was er deze avond natuurlijk 
weer ruim voldoende te drinken, 
waardoor het nog lang gezellig bleef. 
Alleen Maikel was de gezelligheid 
even beu en wilde graag naar huis. 
Helaas voor hem zat de deur rich-
ting de boten op slot, waardoor hij 
het eiland niet kon verlaten. Na een 
mislukte poging met een kano, het 
drinken van een lekkere beker cho-
comel en het eten van een eitje, had 
hij het alweer beter naar zijn zin en 
besloot toch maar te blijven. 

De volgende dag stond er nog slechts 
een gezamenlijke schoonmaak op 
het programma. Doordat iedereen 
hier fanatiek zijn medewerking aan 
verleende, zat het afval al snel in de 
juiste groene afvalzakken en zag het 
huisje er weer spik en span uit. Alle 
bagage kon weer in de boten en de 
tocht naar huis werd ingezet!

Via deze weg willen we iedereen 
nogmaals hartelijk danken voor het 
gezellige weekend! Hopelijk tot vol-
gend jaar!

De organisatie
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Fijne vakantie!

De redactie wenst iedereen een. . .




