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Ga er maar eens voor zitten beste lezers. Want u heeft nu een extra dik 
nummer van ons clubblad in handen op het moment dat u dit leest. Liefst 
68 bladen telt deze editie, inclusief de omslag! ’s Zomers zijn de edities 
vaak nog wat dikker, maar voor de wintereditie is dit een record! 
Dat heeft een reden. We hebben feest met z’n allen; v.v. Boskant is in 
november 1949 opgericht en ons 1e clubblad De Bal Is Rond is in maart 
1979 uitgebracht. Eigenlijk “dubbel” feest dus: een 70 jarig en een 40 
Jarig jubileum!

Reden genoeg om daar in deze en ook de volgende editie van De Bal 
Is Rond aandacht aan te geven. Voor deze editie in de vorm van een 
bijdrage door Pirreke met zijn rubriek: ‘Wè doede gullie nou... vur d’n 
Boskant?’ waarin hij een aantal (ook oud-)clubbladmedewerkers het 
hemd van het lijf vraagt en door het plaatsen van een drietal bijdragen 
uit edities uit vroeger tijden ( ‘Uit de ouw doos’). Daarnaast is door Roy 
een ‘Jubileumquiz’ in elkaar gezet waarin hij jullie (onze lezers) test op de 
kennis die aanwezig is. Voor de winnaar is er trouwens een leuk prijsje in 
het vooruitzicht gesteld.

Niet alleen ‘blij’ nieuws, in de bijdrage ‘In Memoriam’ staan we stil bij 
het overlijden van Ad van Hastenberg Jzn, vanaf z’n jeugd lid van onze 
vereniging en jarenlang vaste kracht in ons vaandelteam.
Naast de meer ‘standaard’ bijdragen is er weer volop interessant 
leesvoer tot uw beschikking. Zo blikt Huub, enkele maanden na de 
euforisch verlopen Dienstenveiling, in detail terug hoe het toch zover 
heeft kunnen komen! En gaat senior op bezoek bij de familie Foolen 
(sinds kort stersponsor van onze vereniging!) o.a. om te achterhalen hoe 
je (Geert) van ‘ballenvanger’ kunt overstappen naar een goed lopend 
‘Visverwerkingsbedrijf’. Voor onze Sponsorcommissie was dit trouwens 
niet de enige ‘vangst’. Fijn dat er weer een aantal nieuwe bedrijven (lees: 
personen) onze vereniging financieel willen ondersteunen!

Vergeet trouwens ook de notulen van de ledenvergadering niet door 
te lezen. Er zijn best een aantal onderwerpen (vrijwilligers, vacatures, 
kantinezaken, MFA) die uw aandacht nodig hebben!

Voor u, maar ook voor al onze jeugdige leden, blijft ons clubblad het 
doornemen/bekijken waard door de ruim 100 foto’s die in deze editie 
geplaatst zijn. Michael heeft er weer een flink aantal dagen werk aan 
gehad! Maar we kunnen ze niet missen, één foto zegt soms meer dan een 
halve pagina letters!

Op voetbalgebied is de tweede seizoenhelft weer gestart. Vanwege het 
weer zit er voor een aantal teams niet al teveel regelmaat in, maar als 
Carnaval eenmaal voorbij is.......!! 

Veel lees- en kijkplezier!

Redactie De Bal Is Rond

Voorwoord
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Verenigingsnieuws

Vacatures

Bestuur
• Voorzitter (per november)
• Penningmeester

Commissies
• Voorzitter/aanspreekpunt
   jeugdcommissie
• TC lid meiden/vrouwen
• Leden zaterdag- en
   zondagdienst

Technisch
• Vlagger Boskant 35+1
• Vlagger Boskant 35+2

Kantine
• Kantinebeheerder
• Vrijwilligers bardienst

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.

Een bijzonder jaar is begonnen: een 
jaar waarin 2 mooie  “verjaardagen” 
gevierd worden. Zo bestaat ons club-

blad 40 jaar en is het in november alweer 
70 jaar geleden dat onze club is opgericht. 
Dankzij het in ons voordeel sterk verbe-
terde gemeentelijke subsidiebeleid, de 
ongelofelijke opbrengst vanuit de goede-
ren- en dienstenveiling, het mooie bedrag 
dat FC Den Bosch aan ons heeft overge-
maakt t.g.v. het profcontract dat zij onze 
oud jeugdspeler Ruben Rodrigues hebben 
aangeboden, het geld dat de “Vrienden van 
Boskant” voor ons binnenhalen, er weer 
heel veel stemmen door jullie op ons zijn 
uitgebracht tijdens de Rabobank “Spek de 
Clubkas” actie en natuurlijk de reguliere 
opbrengsten uit kantine- en vrijwilligers-
activiteiten kunnen we op financieel vlak 
weer even opgelucht ademhalen. Op dat 
vlak dus zeer positief nieuws zodat we op 
dat gebied de toekomst met een gerust 
hart tegemoet kunnen zien. Aan de andere 
kant ziet de toekomst er niet zo goed uit 
als we na onze 70e Algemene Ledenverga-
dering  in november de vacatures voor pen-
ningmeester en voorzitter niet ingevuld 
hebben gekregen. Uiteraard blijven we 
zoeken en praten, maar mocht je interesse 
of ideeën hebben, aarzel dan niet om ons 
te benaderen.

Ook een belangrijke kwestie is het vinden 
van een kantinebeheerder (m/v). Ondanks 
de steun van velen blijft het streven om ge-
heel of voor een groot deel , terug te keren 
naar de oude situatie. Tot nu toe loopt alles 
naar behoren, maar zoals iedereen zich 
kan voorstellen is het voor de kantinecom-
missie achter de schermen een flinke kluif 
werk. Veel respect voor deze mensen.

Gelukkig worden veel andere functies be-
trekkelijk makkelijk ingevuld. Hieruit blijkt 
de kracht van een clubje waarin iedereen 
elkaar kent en wil helpen. Dit kenmerkt v.v. 
Boskant en hierdoor voelt iedereen zich 
thuis. Deze mentaliteit voelen ook nieuwe 
leden en de kans dat deze groep toeneemt 
is, gezien de nieuwbouw, aanzienlijk. Laten 
we met z’n allen, oude en nieuwe leden, 
onze club op de kaart houden. Wellicht dat 
er nog een extra beroep op onze gastvrij-
heid gedaan kan  worden voor de nieuwe 

Boskanters uit andere landen. Uit een 
informeel gesprekje met iemand van vluch-
telingenwerk is gebleken dat deze mensen 
veel behoefte hebben aan contact met 
andere dorpsbewoners. Een paar weten de 
weg naar het voetbalveld al te vinden, al is 
dat aarzelend en niet frequent. Een oplos-
sing om hen makkelijker mee te laten doen 
is wellicht het invoeren van een “buddysys-
teem”. Oftewel iemand die vanuit onze 
club of vanuit een team deze mensen een 
beetje wegwijs maakt en zodoende onze 
vereniging, haar regels en haar gebruiken 
makkelijker leert kennen, waarna men zich 
beter kan aanpassen. Wie weet zit er wel 
een nieuwe Roger Milla of Samuel Eto’o 
tussen??

Zoals iedereen weet, in ieder geval de 
mensen die trouw de ledenvergadering 
bezoeken en/of ons clubblad lezen, zijn we 
met jullie toestemming al geruime tijd be-
zig om samen met Tennis, Jeu de Boules en 
Dorpsraad de mogelijkheden van een MFA 
te onderzoeken.  Sinds kort zijn op verzoek 
ook andere partijen zoals SKOSO en de 
buitenschoolse opvang in beeld gekomen. 
Zoals al eerder bericht is de gemeente 
enthousiast over dit Boskantse initiatief en 
zal er een  haalbaarheidsonderzoek uitge-
voerd gaan worden, waarvoor de gemeen-
te een aanzienlijk bedrag beschikbaar heeft 
gesteld. Hierna zal blijken òf en in welke 
vorm een dergelijk gebouw gerealiseerd 
zal kunnen gaan worden. Langzamerhand 
begint de Boskantse gemeenschap “wak-
ker” en geïnteresseerd te worden. Op 
18 maart zal er in “De Vriendschap” een 
informatieavond belegd worden, waarbij 
het de bedoeling is dat de aanwezigen na 
een toelichting  in groepjes uiteen gaan om 
input te gaan leveren voor de plannen. Het 
besef bij ons is er dat het nu groter gaat 
worden dan de oorspronkelijke 3 verenigin-
gen waarmee we het overleg zijn gestart, 
maar hoe meer betrokkenen, hoe meer 
input, hoe meer draagvlak mogelijk, hoe 
groter de kans dat er iets moois kan gaan 
ontstaan voor onze club(s) en Boskant als 
samenleving. 

Kortom, zoals ook beschreven in de aller-
eerste zin van deze tekst: een bijzonder 
jaar is begonnen!
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie was er 
uiteraard juist veel aandacht voor “oude” 
leden. Nadat voorzitter Ronald ter Haak 

de leden herdacht die ons dit jaar ontvallen zijn, 
keek hij in zijn speech terug op het jaar 2018. Na 
deze speech was er een bijzonder moment van 
saamhorigheid: op initiatief van Ad van Hasten-
berg (Fzn.) tekenden de aanwezigen massaal 
een beterschapskaart voor Piet(je) de Koning en 
iedereen zong mee met het door Piet geschre-
ven clublied.    

 Hierna was het tijd voor de jubilarissen. Zonder 
uitzondering zijn dit mensen die ruimschoots 
hun bijdrage aan de club hebben geleverd of 
dit nog steeds doen (hiermee bedoelen we 
niet de contributie). Iedereen werd natuurlijk 
uitgebreid toegesproken en voorzien van een 
bloemetje en mooi certificaat. Bijzonder was 
natuurlijk de huldiging van vader en zoon Van 
den Berk en van Gerard Rovers, lid vanaf het 
allereerste uur. 

Jubilarissen in het zonnetje gezet

Onder v.l.n.r.: Wil van der Linden (50 jr.), Bart van den Berk (40 jr.), Jan Smits (60 jr.), Gerard Rovers (70 jr.),
Jep van den Berk (60 jr.), Jurgen van de Laar (40 jr.), Ad Nouwens (50 jr.) en Christ van Hastenberg (60 jr.).

Niet op de foto: Gert-wilm Kuijpers (40 jr.) en Peter Smulders (40 jr.).
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Jeugdhoek

De tijd vliegt. Alweer een half jaar voorbij sinds de start van de competitie. Er zijn 
alweer heel veel trainingen verzorgd en heel veel wedstrijden gespeeld.  Naast alle 
voetbalplezier waarover in het stukje van de TC meer te lezen valt, zijn er voor de 
jeugd ook al weer veel andere activiteiten georganiseerd zoals de profdag, het Sin-
terklaasfeest, het zaalvoetbaltoernooi met en tegen Ollandia, de playbackshow en 
het FIFA 2019 toernooi. Daarnaast zijn achter de schermen de voorbereidingen voor 
veel andere activiteiten gestart zoals bijvoorbeeld de speurtocht, het jeugdkamp en 
natuurlijk het jeugdtoernooi. Bij dit laatstgenoemde toernooi is Linda van Heesch 
de afgelopen jaren één van de grote kartrekkers geweest. Helaas gaat ze hiermee 
stoppen, maar het stokje kan gelukkig door gegeven worden. Tom van der Gouw is 
bereid gevonden om dit belangrijke evenement te gaan coördineren. (Linda hartstikke 
bedankt en Tom alvast heel veel succes gewenst.)
Tom gaat tevens plaatsnemen in de jeugdcommissie en treedt hiermee in de voetspo-
ren van zijn vader die vele jaren zitting heeft gehad in het (toen nog) jeugdbestuur 
van v.v. Boskant. Hartstikke mooi dat “nieuwe” gezichten hun verantwoordelijkheden 
nemen en hiermee “oude” gezichten kunnen ontlasten.

Nieuwjaarsloterij

Activiteiten kosten geld en gelukkig wordt er ook 
veel geld door de jeugd(commissie) zelf gegene-
reerd. Eén van de voorbeelden hiervan is de jaarlijk-
se Nieuwjaarsloterij die ook dit jaar weer een mooi 
bedrag heeft opgeleverd. Dit jaar ietsje minder dan 
voorgaande jaren omdat er voor gekozen is een 
aantal prijzen zelf aan te schaffen om sponsoren te 
ontzien die hun bijdrage in de vorm van de goe-
deren- en dienstenveiling al ruimschoots geleverd 
hadden.
Net als ieder jaar zijn er kinderen die ontzettend veel 
boekjes verkopen. Tijdens de playbackshow krijgt 
de top 3 een prijs overhandigd. Dit jaar waren Yuri 
Neggers, Mats Neggers en Rick Olislagers de top 
verkopers van onze club. De sponsorcommissie volgt hun ontwikkelingen op de voet, 
want als ze later groot zijn kan deze commissie zulke mensen altijd goed gebruiken.
De trekking van de Nieuwjaarsloterij vond uiteraard weer plaats tijdens de Nieuwjaars-
receptie. De hoofdprijs, een prachtige kleurentelevisie, ging naar een kleinzoon van 
de net daarvoor gehuldigde Gerard Rovers, die dit jaar 70 jaar lid is van onze club. Een 
mooie bijkomstigheid dus. Hieronder vindt u de overige uitslagen.

Activiteiten

Zaterdag 23 februari
Speurtocht pupillen t/m O13

Donderdag 30 mei
Vlooienmarkt & 
Familie- en vriendentoernooi

Zaterdag 7 juni
Jeugdkamp

Zaterdag 15 juni
Jeugdtoernooi

Data onder voorbehoud.
Niet alle activiteiten staan 
hier vermeld.

# Prijs Winnaar Sponsor

1 Televisie Rick van Heeswijk V.V. Boskant

2 Airfryer Erik Smulders V.V. Boskant

3 Professionele grill Fleur Ad de Bever

4 Voetbal Bart Rovers Brabant Sports

5 Voetbal Mike v/d Heijden Brabant Sports

Uitslag Nieuwjaarsloterij 2019
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# Prijs Winnaar Sponsor

6 Voetbaltas Leo Sprik Brabant Sports

7 Voetbaltas Familie Diedericks Brabant Sports

8 Kippakket Nik Versantvoort Grillspecialist Olislagers

9 Kippakket Nik Versantvoort Grillspecialist Olislagers

10 Vleespakket Fam. Boonman Puur Brabant

11 Fruitpakket (tegoedbon) Fam. V/d Wiel Dommelfruit

12 Fruitpakket (tegoedbon) Frans v/d Heijden Dommelfruit

13 Fles cognac Rudy Neggers Anoniem

14 Fles scotch whiskey Rick van Heeswijk Anoniem

15 Fles champagne Jari Vogels Anoniem

16 Tegoedbon hairdresser Sabine Nik Versantvoort Hairdresser Sabine

17 Tegoedbon hairdresser Sabine Ron van Breemen Hairdresser Sabine

18 Kado pakket Hairdresser Sabine Hans Toebes Hairdresser Sabine

19 Vogelhuisje met voer Ad Nouwens Anoniem

20 Snoeppot gevuld Glenn v/d Heijden Anoniem

21 Tegoedbon schoonheidssalon CO-style Jos en Francien Dekkers CO-Style

22 Therme pakket Peter de Boer Anoniem

23 Tegoedbon friettent Fam. Oerlemans Chicken en Burger

24 Tegoedbon friettent Carlo Ophey Chicken en Burger

25 Tegoedbon friettent Ine de Koning Chicken en Burger

26 Tegoedbon friettent Rudy Neggers Chicken en Burger

27 Tegoedbon friettent Cedric Verschuren Chicken en Burger

28 Tegoedbon friettent Martje v/d Elzen Chicken en Burger

29 Tegoedbon friettent Tonnie van der Rijt Chicken en Burger

30 Tegoedbon friettent Tonnie Verhagen Chicken en Burger

31 Tegoedbon friettent Annie Kuijpers Chicken en Burger

32 Tegoedbon friettent Fam. v/d Steen Chicken en Burger

33 Mini drank pakketje G. Tuns Slijterij Gérard

34 Mini drank pakketje John v/d Heijden Slijterij Gérard

35 Mini drank pakketje Mark Thijssen Slijterij Gérard

36 Mini drank pakketje Fam. Dollens Slijterij Gérard

37 Mini drank pakketje Toon van Zutphen Slijterij Gérard

38 Fles rode wijn Familie Dekkers Anoniem

39 Fles rode wijn D. v/d  Berg Anoniem

40 Fles apple cider alcohol vrij met snoep Rob v/d Heijden Anoniem

41 Fles apple cider alcohol vrij met snoep J. Beerenboom Anoniem

42 Mini drank pakketje Mark de Koning Slijterij Gérard
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Dit ligt niet aan de organisatie van dit prach-
tige evenement, zij hadden alles weer prima 
geregeld. Nee, dat het misgaat  ligt bijna al-
tijd aan de Sint of zijn Pieten. Dit jaar moes-
ten de kinderen om de Sint binnen te laten 
komen wel een heel vreemd liedje zingen: 
“Dag Sinterklaasje, daaaahag, daaaahag, 
zwarte Piet”.  En toen de Sint binnenkwam 
liep hij achteruit ondersteund door zijn 
knechtjes: heel vreemd. Nog vreemder was 
dat het gezicht van Sinterklaas vol met gele 
stippen zat. Gelukkig hebben we wifi in de 
kantine (en Google). Al snel bleek dat de 

kwaal waar de Sint onder leed, te maken 
had met te veel gele snoepjes eten. Nadat 
iedereen heel hard een spreuk had geroe-
pen en een dansje had gemaakt was de 
ban bijna gebroken. Maar nadat de Sint 

onder luidkeels gezang van “Sinterklaasje 
kom maar binnen met je knecht” het pand 
weer had verlaten was hij pas officieel 
genezen. 

Al met al is alles weer goed afgelopen en 
hebben onze jongste koters een leuk uur-

tje vermaak gehad, met als toetje een mooi 
cadeautje. Nog 365 nachtjes slapen en we 
weten of volgend jaar de Sint wel een keertje 
zonder bijzonderheden zijn opwachting kan 
maken, maar waarschijnlijk is dit ijdele hoop.

Vol spanning zaten op 24 
november heel veel lieve kindjes 
te wachten op de komst van Sint 
en zijn Pieten. En zoals elk jaar 
gebeurt dit niet vlekkeloos.

Sinterklaas

9     De Bal Is Rond Winter 2018-2019
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Wè doede gullie nou..?
...vûr d'n Boskant!

Christ van Hastenberg Wilco Verhagen Ad Nouwens Wil van der Linden

Leeftijd:  Leeftijd: Leeftijd: Leeftijd:
72 jaar 49 jaar 58 jaar 66 jaar

Woonplaats:  Woonplaats: Woonplaats: Woonplaats:
Boskant Boskant Boskant Boskant

Functie:  Functie: Functie: Functie:
Mede oprichter en oud redactielid Oud redactielid Oud redactielid Redactielid

Uitvoerend:  Uitvoerend: Uitvoerend: Uitvoerend:
1979 - 1989 1992 - 2006 1988 - 1995 / 1997 - 2008 1995 - heden

Profiel

Wè doe de gij nou... is een artikel waarin de 
vele vrijwilligers van v.v. Boskant in de schijn-
werpers worden gezet. Wie zijn deze mensen, 
wat doen zij precies of hebben zij gedaan en 
waar draagt het toe bij? Voor sommigen is 

de taak of de mens minder bekend binnen de 
vereniging, maar niet minder belangrijk! In 
verband met het 40-jarige jubileum van De Bal 
Is Rond, deze keer enkele (oud)redactieleden 
van ons mooie clubblad aan het woord.

De B
al I

s R
on

d40
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Humor is 
belangrijk, 
daardoor 
blijft het 
aantrekkelijk 
om het blad 
door te lezen!

Hé, wie bende gullie?
De winterstop maakt zijn opwachting. En 
2019 staat voor de deur. Het nieuwe jaar is 
om meerdere redenen een jubeljaar voor 
onze vereniging! Zo mag de club in november 
70 kaarsjes uitblazen. En ook dit clubblad 
heeft iets te feesten en mag  haar 40-jarig 
bestaan vieren! 

Daarom leek het de redactie een goed idee 
om enkele oud redactieleden en een zittend 
redactielid in deze rubriek  te laten vertellen 
over het ontstaan en de ontwikkeling van ons 
clubblad ‘De Bal Is Rond’. Bij Wilco Verhagen 
thuis gingen de heren er eens goed voor zit-
ten. Ervaringen, anekdotes en sterke verha-
len bij de kerstboom!

Kunnen jullie ook meer over jezelf / jullie 
achtergrond vertellen?
Christ van Hastenberg is een van de oprich-
ters van het blad. Samen met Theo de Koning 
sr., Lambèr van Kronenburg, Christ Klerkx, 
Bep Verschure en Marijn v.d. Brand vormde 
hij de redactie in de beginjaren. 

“In het jubileumblad 50 jaar v.v. Boskant is 
overigens al zeer uitvoerig het ontstaan van 
het clubblad beschreven”, wijst Christ me 
direct op de pennenvrucht die er in 1999 ook 
al is gemaakt over het ontstaan en de ontwik-
keling van het blad. Hij blijft een journalist die 
zich nog steeds goed bewust is van zijn taak. 

De overige oud redactieleden Wilco Verha-
gen en Ad Nouwens en ook huidig redactielid 
Wil van der Linden completeren de geïnter-
viewden.

Leuk dè ik bij jullie op de koffie mag komen, 
maar eh... wè doe de gullie nou vûr d’n Bos-
kant?
Toeval...? Bij de uitwerking van dit interview 
kwam ik er achter dat deze heren samen net 
zoveel jaren hebben zorggedragen voor dit 
blad als de aanstaande leeftijd van de club: 
70 jaar.  Te weten Christ van Hastenberg 
[1979 - 1989], Ad Nouwens [1988 -  1995, 
1997 - 2008],  Wilco Verhagen [1992 - 2006] 
en Wil van der Linden [1995 - heden].

Wat houdt dat in?
Alle (voormalige) redactieleden hebben in 
bijna 40 jaar mede zorggedragen voor de 
uitgifte van alle edities van De Bal Is Rond!

Waarom doe de gullie dit werk?
Voor het ontstaan van ons clubblad waren er 
al publicaties in ‘Tussen de Vleut en de Hulst.’ 
De naam geeft al aan in welk gebied de in-
formatie werd verspreid. Vanuit het bestuur 
werd tijdens de ledenvergadering de vraag 
uitgesproken of er gegadigden waren om 
een eigen clubblad op te richten. Christ was 

één van de personen die zich aanmeldde. 

“Zelf ben ik door mijn fietsmaat gevraagd om 
‘de pen’ over te nemen,” geeft Ad Nouwens 
aan. Hij werkte destijds net als Christ bij 
Philips en fietste zodoende met Christ naar 
het werk.  

Voor Wilco gold dat hij al regelmatig zelf 
stukken schreef en zodoende erin is gerold. 
Zo zorgde zijn alter ego ‘Kantinus’ voor menig 
hilarisch stuk. Op Wil was overigens dezelf-
de situatie als Wilco toepassing. “Eigenlijk 
best verrassend; voorheen had ik op de HBS 
(voorloper HAVO / VWO, red.) 4 onvoldoen-
des voor mijn talen. En dan moet ik nu alles 
corrigeren,” geeft Wil gekscherend aan. “Ik 
lees nu elk stuk zeker 4× na. Ik heb een hekel 
aan spelfouten.” Ad: “we controleerden de 
teksten altijd minimaal met zijn tweeën.” 

Kunnen jullie iets meer vertellen, hoe ziet 
jullie dagtaak of periodieke taak eruit voor 
dit alles?
“Er was geen vaste taakverdeling destijds,” 
stipt Christ aan. “We bepaalden mede de 
inhoud t.b.v. de eindredactie. Het was onze 
taak mensen achter de broek zitten (soms 
blijven dingen hetzelfde, red.) en stukjes uit 
te werken. Uiteraard op de typemachine.”

In 1989 hadden we ook al vaste rubrieken: 
‘Van de redactie’, ‘De jeugdhoek’, ‘Gehoord 
en Gezien.’ Deze gaan dus al lang mee
Wil vult aan:  “Humor is belangrijk, daardoor 
blijft het aantrekkelijk om het blad door te 
lezen!”

Wil: “Steevast een goeie borrel, dat was wel 
een vast stramien! Achteraf gezien ben ik zo 
‘vast aon den drank gerakt’.”
Wilco en Ad vullen meteen aan. “Het liep 
soms de spuigaten uit. Maar ja, wat wil je met 
een uitgifte van 4 clubbladen per seizoen en 
de alsmaar dreigende deadline.”
Ad: “de deadline van oplevering was zéker 
vaak een gevecht! Moesten we op dinsdag 
het blad naar de drukker brengen, dan waren 
we op maandag nog tot 2 uur ’s nachts be-
zig.”

Wat zijn dan de uiteindelijke resultaten van 
jullie werkzaamheden?
“Het uiteindelijke resultaat is veel input van 
de clubleden,” geeft Christ aan. Oftewel een 
flinke stapel A4’tjes om te verwerken. 
Wilco vervolgt: “Bij Ad (Nouwens, red.) op 
de zolder werd het editoriaal werk gedaan 
(de schikking, inrichting, plaatjes toevoegen, 
kopiëren etc.).”
Ad: “We hadden ook wel een lijst met rubrie-
ken, zoals nu wordt toegepast. We kwamen 
1 of 2 maanden voor het uitbrengen van het 
blad bij elkaar.”



12     De Bal Is Rond Winter 2018-2019

Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste 
mensen, maar wel van wezenlijk belang?
Ad: “We kozen er ook voor om bewust géén 
wedstrijdverslagen toe te voegen. Tegen-
woordig met de huidige mediasnelheid is dat 
helemaal achterhaald.”
Christ: “Het was pionieren. Het blad is, zoals 
iedereen kan zien, in de jaren flink gegroeid. 
De oplage is dan wel teruggebracht naar 2 
maal per jaar, maar het ziet er inhoudelijk en 
grafisch steeds professioneler uit.”

Ad: “We waren altijd kien op taalfouten. En 
iets  niet plaatsen was zeldzaam.”
Wilco: “Zelf inkomsten genereren en alles zelf 
doen.”
“Ik vind het belangrijk dat het eindproduct 
een leesbaar en kwalitatief goed blad is,” vult 
Wil aan.
Ad vindt het feit dat het blad informatief is 
ook belangrijk. “Of dat er altijd een uitneem-
baar (informatief) deel is voor aanvang van 
ieder seizoen.”
Ad vult aan: “Het beleid was dat we als blad 
geen geld kregen vanuit de club. We hadden 
onze eigen kas en verzorgden zelf de boek-
houding. Ook hadden we zelfs ‘eigen’ sponso-
ren die ons met een advertentie sponsorde.”

Wilco: “Die advertenties regelden wij zelf, 
nee we hielden onze hand niet op bij het 
bestuur.”
Wilco vervolgt nog met het feit dat een ‘In 
Memoriam’ óók  heel belangrijk is om te 
plaatsen en goed in elkaar te zetten. “Ook 
slaat het blad aan bij bedrijven en dus neem 
ik altijd een clubblad mee als ik naar (nieuwe) 
sponsoren ga. Als ze zien hoe mooi ons club-
blad eruit ziet willen ze wellicht dan ook een 
advertentie in het blad,” zegt Wilco.

Wat maakt deze taken zo leuk en waarom?
Er zijn genoeg mooie voetbalverhalen te 
vertellen. Maar de mooiste en meest bijzon-
dere zijn toch degene die ‘afwijken’ van de 
standaard. Dit beamen de heren (zoals vaker 
deze avond) allemaal! 

Wil heeft daar nog een aardige anekdote 
over. “Rond de opkomst van de pc vroeg Ad 
van Hastenberg (Fzn) of hij het ook  uitgetypt 
op de pc mocht aanleveren. Geen probleem, 
kreeg hij als antwoord. Het leek in eerste 
instantie alsof Ad een flink boek had opge-
leverd. Maar wat bleek: hij had lettergrootte 
‘25’ toegepast tijdens het tekstverwerken!” 

Enkele bijdragen die in het geheugen gegrift 
zitten zijn: ‘IJshokkie op zun Bèst (bijdrage 
van ‘IJmeester Wijdema’ (Leo vd Wijdeven), 
editie 1 1996), ‘Gespierde taal’ (bijdrage van 
S.Pier (WvdL), editie 3 1996), ‘D’n Tobsporter 
(bijdrage van Wibos (WvdL), editie 4 1997) en 
‘Kantinus bespeelt het orgel (Wilco Verha-
gen), editie 2 1997). Humor ten top!

Ook Ad sluit zich aan met verhalen van ande-
re tijden: “Germa (Versantvoort) typte alles 
uit en wij voegden de plaatjes toe.  Echt nog 
knip- en plakwerk. Plaatjes uit tijdschriften en 
kranten. En we maakten zelf de clubbladen 
door alles te kopiëren hè.”
Wilco: “We hebben toch ook wel een aantal 
drukkers gehad. Zoals Drukkerij Dekkers  (de 
vader van Thieu Dekkers) in Breugel.”

“Het was een mooie tijd,” mijmert Wilco. 
“Veel zelf doen, als vaste prik cartoons van 
Knudde toevoegen, ook ontwierpen we zelf 
meer dan eens een logo voor een adverten-
tie. Simpelweg omdat de betreffende spon-
sor geen  logo had.”

Wil: “Ik wilde gewoon graag iets doen. De 
verhalen, dat boeit mij. Je krijgt zo met veel 
verschillende mensen te maken. Op bezoek 
gaan bij een sponsor en zijn of haar levens-
wandel leren kennen bijvoorbeeld.”

Wilco: “We hebben wel wat avonden gezeten 
zeg, dat was gewoon erg leuk en gezellig. Kijk 
dat er nu vooral andere media zijn maakt de 
oplage van 4× per seizoen niet meer relevant 
of haalbaar. Maar media combineren zou wel 
een optie kunnen zijn.”

En wat maakt het minder leuk?
Ad: “Af en toe ontstonden er wel eens 
discussies, soms wilde iemand dit podium 
gebruiken om zijn hart te luchten. Niet 
doen!  Het was en is niet de bedoeling om 
mensen te beschadigen.”

Wil: “Ik meen te herinneren dat we 1× een 
stuk hebben geplaatst, dat we, achteraf 
gezien, niet hadden moeten plaatsen. De 
editie erna is er een correctie met toelich-
ting geplaatst. Ook hebben we bij mijn 
weten ook maar 1× een artikel naar aanlei-
ding van de inhoud geweigerd.”
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Christ: “Het werk was geen kwestie van een 
leuke bijkomstigheid. De behoefte was er 
en er moest voor de organisatie het één en 
ander gedaan worden. ‘Lever een bijdrage’, 
dat was het motto.”

“Een ding zal ik nooit vergeten,” zegt Ad. 
“Zo werd ik door toenmalig voorzitter Cees 
van Rossum gebeld over een artikel met de 
titel  ‘De worst van Van Kasteren’ (oud slager 
uit Rooi, hoofdsponsor bij Rhode, maar óók 
sponsor bij Boskant). Het gerucht ging dat 
Rhode profvoetbal wilde gaan spelen mid-
dels een nog op te richten voetbalpiramide. 
Hier werd in het stuk dus met een kwinkslag 
gerefereerd aan ‘De worst van...’. Door de 
voorzitter werd toch te verstaan gegeven dat 
dit niet zo kon. Uiteraard heb ik dit zelf per-
soonlijk met Van Kasteren opgelost, excuses 
aangeboden en er gelukkig samen met hem 
nog hartelijk om gelachen.”

Allen: “Zoals al benoemd, de mensen achter 
hun vodden zitten.” “En anders  vulden we de 
lege ruimten in het blad zelf wel op,” voegt 
Wilco toe.

Wat doen jullie beroepsmatig/studie en hoe 
staat dit in verband met jullie vrijwilligers-
werk?
Wilco is rechercheur bij de politie, regio Den 
Bosch, Ad werkt als projectleider bij Rendac. 
Christ geniet inmiddels van zijn pensioen, 
maar was jarenlang werkzaam als chemisch 
technoloog bij een onderdeel van Philips: de 
Plastic en Metaalwarenfabriek (PMF). En Wil 
geeft aan dat hij sinds een half jaar ‘huisman’ 
is; dus net als Christ met pensioen. Tot voor 
kort was hij ook chemisch technoloog, ruim 
29 jaar bij PMF (tot 2008), ook aan de ‘me-
taalkant’. Daarna tot aan z’n pensioen (juli 
2018) bij ATM in Oirschot.

Hebben jullie voor het vrijwilligerswerk nog 
tips vûr d’n Boskant of individuele leden?
Christ: “Het is een goed en mooi blad. Ik zie 
verder geen verbetering noodzakelijk. Zorg 
voor handhaving van het niveau. Wat wellicht 
wel een mogelijkheid is, is om via het blad te 
peilen wat er leeft binnen de vereniging. Zijn 
er verbeteracties op zaken, wat is de stem-
ming of ervaring op een bepaald onderwerp.” 
(Dit nemen we zeker ter harte, red.).
Ad vult aan: “Een voorbeeld zou kunnen zijn 
‘moet het blad in de toekomst alleen nog 
maar digitaal verschijnen?’
Mijn mening: zorg voor behoud van een 
papieren versie voor de ouderen. Ik vraag 
me af of het blad (op papier) nog gelezen 
wordt door onze leden onder de 30 jaar!”  Ad 
vervolgt: “Soms staan er wel veel foto’s i.p.v. 
tekst op een pagina. Wat overigens wel leuk 
is om (weer) te doen: een vakantiefoto met 
De Bal Is Rond, of een nieuwe variant waar-

op iemand met een Boskant shirt of sjaal op 
staat.” 

Huidig redactielid Wil herkent zich ook in de 
ontwikkeling van het blad. “Er was vroeger 
niet zo’n vaste structuur zoals we die nu ken-
nen.” Het beeld dat de andere heren schet-
sen komt bekend voor. “Sinds de komst van 
Michael van den Hove is dit zeker het geval!” 

Gastheer van de avond Wilco  heeft ook die 
ervaring. “Het was veel schrijven. We deden 
het samen en het door jezelf gehouden 
interview werd zelf uitgewerkt, bewerkt en 
opgeleverd. Zo was het ook aan onszelf om 
in Word Perfect (jaja voor de oudere lezers), 
zelf het stuk in te delen en tekstvakken en 
fotovakken in te delen.”

Wilco: “Dat het een liefhebberij is, zorg voor 
aansluiting met je doelgroep in combinatie 
met nieuwe media. Of laat de commissie 
media of de redactie óók een plaats zijn voor 
maatschappelijke stage of studie.”
Ad haakt aan op Wilco’s betoog: “Uitslagen 
of snel nieuws zijn niet voor De Bal Is Rond  
dat is meer iets voor twitter of soortgelijke 
media.”
De aanbevelingen vliegen over tafel. Wilco 
sluit af met het idee of er vanuit de spon-
sorcommissie nog inbreng kan komen in het 
clubblad. 

Tot slot is ’t leste woord nog vûr jullie.
Wil: “Het zou fijn zijn als de jongere jeugd 
(meiden of jongens) aansluit bij de club of het 
clubblad en zelf stukken schrijft. Jongeren 
kunnen met iets inventiefs komen en hebben 
nieuwe inzichten, dat maak het ook weer 
leuker.”

Ad sluit af met de wens dat er meer dertigers 
en veertigers haar intrede doen in het be-
stuur en waar mogelijk de zwaardere functies 
oppakken.  

Al met al een levendige avond tussen 
mensen met een brok aan journalistieke 
ervaring. Daar kan deze razende (snotneus) 
reporter nog veel van leren. Hopelijk zijn 
er in de toekomst ook voor mij nog (meer) 
mooie verhalen op te maken!

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

Pirreke

Het was 
pionieren. 
Het blad 
is, zoals 
iedereen kan 
zien, in de 
jaren flink 
gegroeid.
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PUBQUIZ
Het eerste weekend van februari was het ’s middags eerst de

beurt aan de jeugd om lekker te gaan “Fifa’en”. Bloedstollende
wedstrijden zijn er geweest met uiteindelijk de volgende top 3:

1. Luka de Brouwer, 2. Thijs van de Biggelaar en 3. Jens van den Oever.

Bij de senioren ging het er niet minder fanatiek aan toe. Zelfs huisvaders die 
normaal gesproken alleen maar mee mogen kijken als hun kinderen thuis 
aan het gamen zijn, deden mee. Na een avondje gamen, met aansluitend 

voor de liefhebbers het traditionele Beer Pong, werd de volgende top 3 
gehuldigd: 1. Yannick Opheij 2. Simon van de Wetering 3. Frank van Gils.

DARTS

Tijdens de voorbereiding van dit clubblad was de dartcompetitie 
in volle gang. Helaas kunnen we hierdoor niet de uitslagen bij de 
mannen doorgeven. De damesfinale is al wel gespeeld.
De winnares was Jolanda “onehundredvanAchtyyyyyyy”. 

FIFA
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Bogdan Gheorghe &
Anton van der Werff
gedeeld topscorer

De voorsprong van de gedeelde 
koplopers op de rest is nog niet 
erg groot. Zo vinden we op plek 

twee Joni de Brouwer terug met negen 
doelpunten. Erg knap in haar eerste 
seizoen bij de senioren! Kort achter Joni 
staat Joep van Breemen. Mede dankzij 
zijn zeven doelpunten, staat Boskant 2 
fier bovenaan in de 3e klasse.
Roel Brans heeft zes doelpunten ge-
maakt. Samen met zijn teamgenoten 
Anton en Bogdan zorgt Roel er voor dat 
er bij Boskant 35+1 vaak het net gevon-
den wordt. Ook zes doelpunten: Fleur 
van Heesch. Samen met Joni is Fleur 
verantwoordelijk voor meer dan de helft 
van de doelpuntenproductie van de 
dames! De derde persoon met zes goals 
is Ruud van der Heijden. Mocht er een 
zondag zijn dat Joep de goal niet krijgt 
gevonden, kan trainer Ron van Uden 
altijd nog vertrouwen op het torinstinct 
van Ruud. 
Als laatste nog een vermelding voor de 
spelers die vijf doelpunten maakten. 
Dit zijn Luuk de Beer, Maddy Elqandyly, 
Manuel Mars en Jim van der Zanden.

Doelpuntenproductie
Boskantse seniorenteams

Over het algemeen zijn bij de wedstrij-
den van ons eerste elftal de meeste 
toeschouwers te vinden langs de lijn. 
Als je kijkt naar het geboden spektakel, 
in de vorm van het aantal gescoorde 
doelpunten, zouden deze supporters 
zich beter al iets eerder op ons sport-
park kunnen melden. Met gemiddeld 
1,4 gescoord doelpunt per wedstrijd, 
blijkt Boskant 1 namelijk relatief het 
minst scorende elftal van de hele 
vereniging. Wie veel goals wil zien, kan 
beter ‘s ochtends een bezoekje brengen 
aan een wedstrijd Boskant 35+1. Met 
maar liefst 5,4 doelpunt per wedstrijd, 
scoren zij het vaakst. Een goed alterna-
tief is een wedstrijd van Boskant 4 (3,5 
dpt. p/w), Boskant 2 (2,9 dpt. p/w) of 
Boskant 35+2 (2,8 dpt p/w). Naast het 
vaandelelftal hebben ook de dames (2,6 
dpt. p/w) en Boskant 3 (2,2 dpt. p/w) 
wat meer moeite met scoren.

In de eerste helft van het seizoen 2018-2019 wordt het 
topscorersklassement aangevoerd door twee spelers.
Zowel Bogdan Gheorghe als Anton van der Werff wist elf keer 
het net te vinden. Anton deed dit in 35+1, terwijl Bogdan zijn 
doelpunten verdeelde over Boskant 3, Boskant 4 en Boskant 
35+1. Zal een van deze twee zich aan het einde van het seizoen 
dé topscorer van v.v. Boskant mogen noemen? Of gaat een van 
de naaste achtervolgers hier nog een stokje voor steken?

Topscorers per team

Boskant 1
Jim van der Zanden 5
Emiel van den Elsen 3
Rens van de Wijdeven 3

Boskant 2
Joep van Breemen 7
Ruud van der Heijden 6
Luuk de Beer 5

Boskant 3
Hein van de Warenburg 4
Teun Voets 3
Arjan Kuppens 2

Boskant 4
Daan Rovers 6
Bogdan Gheorghe 6
Maddy Elqandyly 3

Boskant 35+1
Anton van der Werff 11
Roel Brans 6
Manuel Mars 5

Boskant 35+2
Niet bekend

Boskant VR1
Joni de Brouwer 9
Fleur van Heesch 6
Puck Schepens 4

Boskant totaal:
72 wedstrijden gespeeld
208 doelpunten
Gemiddeld: 2.88 goals/wedstrijd

 1. Bogdan Gheorge (3, 4 en 35+1) 11
  Anton van der Werff (35+1) 11
 3. Joni de Brouwer (VR1) 9
 4. Joep van Breemen (2) 7
 5. Ruud van der Heijden (2) 6
  Fleur van Heesch (VR1) 6
  Roel Brans (35+1) 6
 8. Jim van der Zanden (1) 5
  Luuk de Beer (2) 5
  Maddy Elqandyly (4) 5

  Manuel Mars (35+1) 5
 12. Emiel van den Elsen (1 en 2) 4
  Roy van der Linden (1 en 2) 4
  Puck Schepens (VR1) 4
  Hein van de Warenburg (3) 4
  Sennai Kifle (4) 4
 17. Rens van de Wijdeven (1) 3
  Teun Voets (3) 3
  Max de Bie (4) 3
  Frank Konings (35+1) 3

Topscorers 2018-2019 (tussenstand)
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Goederen- & dienstenveiling 
v.v. Boskant groot succes

In november 2017 neemt Ad vd Laar 
het initiatief om een aantal mensen 
te benaderen om een goederen- en 

dienstenveiling te organiseren. “Dit 
is in Nijnsel een groot succes dus dat 
moeten wij toch ook kunnen,” zei Ad. 
Niet veel later op, 7 december, zit een 
groep van acht mensen bij elkaar.  Ad 
van de Laar, Peter van den Elsen, Hans 
van Driel, Rien van der Zanden, Ed-
ward van den Elsen, Ilona van Galen, 
Huub van der Zanden en Ad Nouwens 
waarvan laatstgenoemde later alleen 
als vraagbaak beschikbaar zou blijven. 
Later sluit Roy van der Linden nog aan 
vanuit het bestuur. Van deze groep zijn 
drie mensen aangesloten vanuit een 
eerdere groep die het nodige voorwerk 
had gedaan waar wij voor een gedeelte 
dankbaar gebruik van hebben kunnen 
maken. Hierdoor is dat werk gelukkig  
niet voor niets geweest.  

Over de samenstelling van de commis-
sie was dusdanig goed nagedacht dat 
we snel duidelijk hadden wie welke rol 
voor zijn rekening wilde nemen, zodat 
we dus ook meteen aan de slag konden.
De eerste belangrijke vraag die beant-
woord moest worden was: waar gaan 
we het organiseren? Na een zeer goed 
gesprek met Karin en Eddy van der 
Heijden werd al snel besloten om het 
in ʻDe Vriendschap’ te organiseren, wat 
achteraf, zeker ook nog met de mooie 
kavel die ze beschikbaar stelden, een 
hele goed keuze bleek!
Tweede belangrijke vraag was: wanneer 
gaan we het organiseren?  Bewust werd 
gekozen om voor een lange voorberei-
ding te gaan en in het najaar te gaan 
zitten net na de kermis in Boskant. 
Uiteindelijk zou het zaterdag 27 oktober 
worden, een dag/avond om nooit meer 
te vergeten.

Nog een belangrijke vraag was of we het 
aan een specifiek doel moesten koppe-
len. Naar de financiële stand van zaken 
van ons ʻclubke’ kijkende leek het ons 
goed om het aan de club te schenken, 
zodat er wat meer financiële ruimte zou 
ontstaan en het bestuur rustig  na zou 
kunnen denken wat ermee te doen.

Er werd een vergaderschema gemaakt, 
de commissies gingen enthousiast aan 
de slag en in januari kwamen de eerste 
ideeën op tafel en hadden sommige 
commissies hun eerste resultaten al 
geboekt. Zo werd besloten om Ton en 
Ruud te vragen om aan te sluiten bij de 
kavelcommissie, een gouden zet. Nog 
zo’n gouden zet was het idee om de 
teams van v.v. Boskant erbij te betrek-
ken, dit zou al snel blijken.
Ook handig waren de kavellijsten en 
alle andere informatie van 2004 en 2006 
die goed bewaard gebleven was. Dat 
heeft onze commissie enorm geholpen.

Vóór de zomerstop waren alle teams 
en alle leden op de hoogte van onze 
plannen, was het dorp ook ingelicht 

Op de Algemene Ledenvergadering van november mochten 
wij als commissie het behaalde bedrag bekend maken aan de 
leden, maar hoe is het ook alweer zover gekomen?
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en begon het steeds meer te leven. Na 
de zomervakantie gaven we nog meer 
gas als organisatie. De kavelcommissie 
maakte overuren en de PR machi-
ne, met grafische ondersteuning van 
Michael, kwam op stoom. De ene na de 
andere mooie, ludieke, waardevolle, 
geinige kavel werd aangedragen en er 
werd over niet veel anders meer ge-
sproken. Kortom het leefde en je voelde 
toen al aan alles dat er iets speciaals 
zou gaan gebeuren.

Ook het raamwerk voor de avond en de 
invulling hiervan kregen steeds meer 
gestalte. Ik mag wel zeggen dat de 
keuzes die we in goed overleg gemaakt 
hebben één voor één goed uitgepakt 
zijn. Verder wil ik mijn rechterhand, 
Ilona, bedanken voor het scherp hou-
den van alle commissies en het keurig 
bijhouden van het actieplan.

En toen was het ineens  zover, zaterdag 
27 oktober. Terwijl de jarige uitbater 
helaas ziek op bed lag, werd de zaal ver-
sierd en alles opgesteld. De zorgvuldig 
door Ilona in elkaar gedraaide presen-
tatie werd nog een keer getest, de tafel 
voor de notaris en kavelafhandeling 
waar Peter en Hans zouden plaatsne-
men werd op de juiste positie gezet en 
DJ Arjan kwam zijn spullen brengen. 
Vele kavels werden aangesleept en de 
prijzen voor de loterij uitgestald. Alles 
wat er deze avond aan spullen en dien-
sten de deur uit zou gaan, was geheel 
belangeloos beschikbaar gesteld. De 
veiling kon beginnen!!!!

Peter (van der Heijden) en Edward (van 
den Elsen) hadden zich grondig voorbe-
reid en nadat Ad en de tafel met daar-
aan o.a. de notaris er ook klaar voor 
waren, kon het spektakel beginnen. 
En een spektakel werd het. Iedereen 
had er zin in en dat zag je ook meteen 
tot uiting komen in de biedingen. Zo 
gingen de 10 plastic ballen er meteen 
uit voor 35 euro en was de trend gezet. 
Menig persoon had zijn zinnen gezet op 
meerdere kavels en daar werd  lustig op 
los geboden. Zo stak Emiel zijn hand op 
om iemand gedag te zeggen (of om een 
pilske te bestellen), en had hij bijna een 
mooie onbedoelde kavel te pakken. Dat 
overkwam Jeroen van de Sande ook,  
terwijl hij eigenlijk alleen maar een foto 
wilde maken voor DeMooiRooiKrant. 
Deze was  trouwens heel goed gelukt. 
Dank daarvoor en ook voor het mooie 
groot geplaatste stuk. Uiteraard ging 
dit alles onder het genot van een lekker 

pilske of ander drankje en een hapje, al-
les rondgebracht door ons damesteam.

De kavels gingen snel onder de hamer 
door en onze bodes moesten vol aan de 
bak.  Naargelang de avond vorderde zag 
je complete gezinnen ʻontsporen’ in hun 
drang om toch maar die ene kavel te 
bemachtigen. Zo bood Anita tegen Paul 
op, of was het nu andersom, en zag je 
de familie Foolen op het scherpst (tegen 
elkaar) bieden op een heus ʻfamilie 
diner’. Dat die strijd eigenlijk thuis al 
begonnen was, hoorden we later op de 
avond, maar dat maakte het spektakel 
er niet minder om. Jan Konings spande 
helemaal de kroon want die bood wel 
drie keer over zijn eigen bod heen. Voor 
hem maar goed dat de man met de 
hamer het toen voldoende vond. 
Tussendoor had iedereen ook nog kans 
op een mooie prijs uit de loterij. De 
hoofdprijs, een mooie grote TV ging 
naar Brett. Komt zeker goed van pas 
als Ilona over niet al te lange tijd het 
kraambed moet houden. Het financiële 
klapstuk van de avond was de dakka-
pel, aangeboden door ons 3e team/
Edo, die voor een super mooi bedrag in 
handen kwam van Roy en Sandra die 
tegenwoordig door het leven gaat als 
“die vrouw van de dakkapel.”

Wij als commissie kregen steeds meer 
in de gaten dat dit niet zomaar een 
avond was en dat bleek ook uit de 
tussenstand. NIET normaal, waar 
ging dit naar toe? Vooraf hadden we 4 
blokken gemaakt om een gevarieerd 
aanbod en goede opbouw te hebben. 
Maar dat alles er voor meer dan 200% 
uit ging hadden we niet durven dromen. 
Ook niet dat zo ongeveer heel Boskant 
was uitgelopen om dit spektakel mee 
te maken, het was druk, er werd goed 
geboden en de stemming was meer 
dan goed. De glimlach die ondertussen 
allang op mijn gezicht stond, ging er de 
hele verdere avond niet meer af.

Nadat DJ Ron de pauze opgeluisterd 
had en ʻkleine’ Willy zijn telefoonnum-
mer uitgewisseld had (of zoiets) met 
de charmante notaris, gingen we weer 
in sneltreinvaart door. Peter sleepte 
er iedereen bij en wist menige gast te 
verleiden tot een nog hogere bieding. 
Zo wist hij het PSV-arrangement er voor 
een maximale prijs uit te slepen door 
aan te bieden om de mensen weg te 
brengen en weer op te halen. Remco 
kocht zoveel dat het wel leek of hij vier 
huizen aan het bouwen is, maar kocht 
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Gehoord & gezien
Langzamerhand worden de kavels van de 
goederen- en dienstenveiling verzilverd. 
Zo heeft Jolanda van Acht tijdens haar 
Sarahfeestje hulp gehad van Boskant 
35+1. Zij hebben o.a. de muziek verzorgd 
en ook gezorgd dat de fusten bier keurig 
leeg gemaakt werden. Ook het thuisshirtje 
van Ruben Rodrigues is goed terecht 
gekomen. Opgestuurd naar Australië 
leverde het bij de kangoeroes in Perth 
veel gespreksstof op. (Stuur ook je foto's 
en anekdotes naar de redactie voor de 
volgende editie van De Bal Is Rond!)

ook het gesigneerde shirt van PSV en 
volgens mij ook nog iets leuks voor zijn 
vrouw. Thijs Dekkers kon bieden wat hij 
wou, maar niets was hem gegund en 
dus ging ie uiteindelijk met één ʻprijs’ 
naar huis. Over gunnen gesproken, toen 
Ton na een aantal keren bieden zag 
dat zijn zoon Rens hem telkens 
overbood, deed hij er nog 
een schepje boven op. 
Tussendoor stond Ma-
nouk wat te zwaaien naar 
Hans, dus die dakkapel 
had zomaar 1 deur verder 
kunnen staan. Het shirt 
van Ruben is ondertussen 
al gespot in Australië en 
de VIP behandeling tijdens 
Boskant - Nijnsel ging na een 
sportieve ʻstrijd’ naar Olland, kunnen ze 
hun tegenstander voor volgend seizoen 
alvast komen ʻspotten’. Dat Olland wat 
meer van het geheim van Boskant wil 
ontrafelen blijkt uit het feit dat ze een 
ʻspion’ mee sturen op het selectieweek-
end,  want die kavel wisten ze ook nog 
te bemachtigen. “Leo,” zei Ad, “kun je 
niet beter halve varkens gaan verko-
pen, deze avond bewijst dat die veel 
meer opleveren.” Jolanda was ook in 
haar nopjes, want zij wist voor haar 50e 
verjaardag de kavel met oberen en DJ in 
de wacht te slepen! 
De avond liep op rolletjes, iedereen 
zette zijn beste beentje voor van munt-
verkopers, hapjesmakers, obers, bodes 
van veilingmeesters tot de gulle bieders 
en zo werd de laatste van de ruim 100 

kavels en de hoofdprijs van de loterij 
net voor middernacht verkocht respec-
tievelijk uitgereikt. Een schitterende 
avond en een groot feest dat nog tot in 
de  vroege uurtjes zou doorgaan, want 
er was genoeg om over na te praten!

Het eindbedrag hebben we op de 
ledenvergadering bekend gemaakt 
en hebben jullie hier en daar ook nog 
kunnen lezen:  €26.535!! (na aftrek 
van (overigens bijna verwaarloosbare) 
kosten). Een SUPER bedrag waar wij als 
commissie, maar zeker als vereniging 
heel trots op mogen zijn.

Ik wil alle sponsoren, teams, vrijwilli-
gers, kopers en commissieleden har-
telijk bedanken voor hun bijdrage. Het 
was een avond om nooit te vergeten.

Namens de commissie Goederen- en 
Dienstenveiling

Huub v.d. Zanden
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Nieuws van de TC
DOOR RUDY NEGGERS

Seizoen 2018-2019

Het lopende seizoen is inmiddels halverwege en 
als het weer meewerkt zullen de eerste competi-
tiewedstrijden bij het verschijnen van dit clubblad 
alweer gespeeld zijn. Voor Boskant 1 verliep de 
eerste seizoenshelft stroef, maar in de laatste twee 
wedstrijden voor de winterstop (Nijnsel en SCMH) 
werden 4 punten behaald. Hopelijk wordt deze stij-
gende lijn meteen bij de hervatting weer opgepakt.

Boskant 2 kende een ijzersterke eerste seizoens-
helft en ging als trotse koploper de feestdagen in. 
De grote uitdaging zal zijn om de sterke prestaties 
ook in de tweede seizoenshelft voort te zetten 
en binnen een jaar weer terug te keren naar het 
niveau van de reserve 2e klasse.
De andere seniorenteams draaien allemaal goed 
tot uitstekend mee in hun competities. Dit sei-
zoen kent v.v. Boskant voor het eerst 35+ voetbal. 
Maar liefst 2 teams van Boskant spelen in zo’n 35+ 
competitie, waarbij het ‘eerste’ team tot nu toe 
louter overwinningen heeft geboekt en zich straks 
wellicht mag kronen tot de eerste 35+ kampioen uit 
de clubgeschiedenis.

Ook onze jeugdteams deden het voor de winter-
stop overwegend goed. De JO19 had de primeur 
van een zogenaamd samenwerkingsteam, waarbij 
JO19-spelers van Boskant samen met JO19 spelers 
van Ollandia een elftal vormen. Uiteraard was dit 
even wennen, maar inmiddels verloopt de samen-
werking erg goed en heeft het team ook enkele 
mooie overwinningen in de competitie geboekt. 
De JO17 is een elftal met behoorlijk wat potentie 
voor de toekomst. Zij bevestigden dit in de eerste 
seizoenshelft door prima mee te draaien in de 2e 
klasse en door te overwinteren in de bekercompe-
titie. 

Voor de JO15 verloopt het seizoen tot nu toe ver-
velender. De klasse waarin men speelt lijkt wat te 
sterk. Hopelijk zorgt de herindeling ervoor dat het 
team in 2019 gelijkwaardigere tegenstanders krijgt. 
De JO12 wist bijna alle wedstrijden te winnen, 
maar moest het kampioenschap uiteindelijk laten 
aan onze buren uit Olland. De reeks overwinnin-
gen zorgde er wel voor dat het team promoveerde 
naar de 2e klasse, dus het team mag nu laten zien 
of ze ook op dat niveau goede weerstand kunnen 
bieden.

De JO10 wist ook veel wedstrijden te winnen en 
draaide ook prima mee in de beker. Pas vlak voor 
de kerst werd het team uitgeschakeld door Avanti.
De JO9 zette de prestaties van vorig seizoen voort 
door ook nu alle wedstrijden in de najaarsreeks 
winnend af te sluiten en daarmee dus officieus 
kampioen te worden (de KNVB publiceert in deze 
leeftijdsgroep geen standen en ranglijsten meer). 
Als gevolg van deze zegereeks zal het team zich na 
de winterstop in de 1e klasse gaan meten met de 
beste leeftijdsgenootjes van diverse grote clubs uit 
de regio. Een echte uitdaging dus! 

Voor de JO8 geldt dat deze jongens en meisjes 
het afgelopen half jaar voor het eerst 6×6 heb-
ben gespeeld op grotere doelen en met keepers. 
Onze talenten bleken daar al snel aan gewend en 
speelden diverse leuke potjes tegen gelijkwaardige 
tegenstanders.
In de JO7 zijn heel duidelijk de gevolgen van de 
enorme groei van het meisjesvoetbal zichtbaar: op 
één speler na bestaat het team geheel uit meisjes. 
Omdat deze meiden echter allemaal hun mannetje 
staan kunnen ze zich meer dan goed meten met 
hun tegenstanders.
De mini’s tot slot trainen elke zaterdagochtend op 
het veld of in het zaaltje en worden daar klaarge-
stoomd om volgend seizoen voor het eerst wed-
strijdjes te gaan spelen.
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Seizoen 2019-2020

Ook richting het nieuwe seizoen zijn we alweer 
druk bezig. Het zal de meeste mensen niet zijn 
ontgaan dat onze vereniging en onze hoofdtrai-
ner Mayk van Driel, in onderling overleg hebben 
besloten na 4 seizoenen prettige samenwerking, na 
deze competitie uit elkaar te gaan. Voor de spelers 
in de selectie is het na een periode van 4 jaar goed 
als er een frisse wind waait, terwijl Mayk ook zelf 
nieuwe doelen heeft gesteld (zoals het halen van 
het volgende trainersdiploma). Zowel de spelers 
als Mayk gaan er in de komende maanden alles aan 
doen om weg te komen uit de onderste regionen 
en de onderlinge samenwerking daarmee op een 
goede manier af te sluiten.
Al voor de jaarwisseling presenteerde Boskant San-
der Jansen als opvolger van Mayk in het seizoen 
2019-2020. Sander is momenteel werkzaam bij 
Ulysses in Megen.

Thom Saris is bezig aan zijn eerste seizoen als 
leider en hetzelfde geldt voor Thijs van Asveldt als 
assistent scheidsrechter. Beiden hebben zich snelle 
leerlingen getoond en passen met hun leeftijd en 
betrokkenheid perfect in het plaatje voor de ko-
mende jaren. De onderhandelingen met hen zullen 
dan ook snel na de winterstop worden geopend. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor Fred van Bussel, die 
als keeperstrainer (naast een paar ervaren rotten) 
de uitdaging heeft om jonge talenten klaar te sto-
men voor het grote werk.

Bij Boskant 2 heeft Ron van Uden de smaak in-
middels flink te pakken met zijn nieuwe staf. In de 
komende weken zullen we dan ook met Ron, Ben 
(leider) en Jaap (assistent scheidsrechter) om tafel 
gaan zitten om de plannen voor volgend seizoen te 
bespreken.
Voor de verzorgster van de selectie (Lindy) geldt 

dat ze haar werkzaamheden voor Boskant op dit 
moment erg moeilijk kan combineren met haar 
andere werkzaamheden en opleiding. Vanaf de 
winterstop gelden er daarom iets andere afspraken 
m.b.t. de verzorging, waarvan spelers en coaches 
uiteraard van op de hoogte en mee akkoord zijn. 
Wat de supporters er van zullen merken is dat Lin-
dy niet meer bij (elke) wedstrijd van Boskant 1 aan-
wezig zal zijn. Richting het einde van het seizoen 
zullen we met Lindy en de spelers evalueren of de 
nieuwe afspraken werkbaar zijn en bekijken we 
(ook in overleg met de nieuwe trainer) of we ook in 
2019-2020 in deze constructie blijven werken.

De leiders van de lagere elftallen krijgen dit seizoen 
plotseling met heel andere problemen te maken 
dan in de voorgaande seizoenen. Waar het voor-
heen een wekelijkse puzzel was om voor ieder 
elftal genoeg spelers te regelen, is er nu vaak het 
(luxe)probleem van een groot aantal wisselspelers. 
Dit heeft enerzijds te maken met een iets andere 
verdeling van de spelers over de elftallen, maar 
zeker ook met het feit dat iedereen vanaf 35 jaar in 
een 35+ elftal is gaan spelen. De wedstrijden zijn 
daar korter en het tempo ligt wat lager, hetgeen 
zich terugvertaalt in een structurele daling van het 
aantal blessuregevallen. Op zich natuurlijk hart-
stikke positief dat we (tot nu toe) elke week genoeg 
spelers hebben, maar het is voor spelers en trainers 
ook niet leuk als er iedere week een half team ge-
wisseld moeten worden. In overleg met de coaches 
zullen we een keuze voor volgend jaar gaan maken.

Jeugdopleiding

Het is al even de ambitie van de TC Jeugd om de 
jeugdopleiding een kwaliteitsimpuls te geven door 
onze trainers meer en beter te ondersteunen bij het 
plannen, bedenken en geven van trainingen. De 
laatste seizoenen zijn er verschillende voorbeeld-
trainingen geweest, maar bij gebrek aan tijd en 
budget heeft het geen structureel karakter gekre-
gen. Dat we hiervoor nu aanmerkelijk meer moge-
lijkheden krijgen hebben we te danken aan onze 
voormalige jeugdspeler Ruben Rodrigues. Ruben 
speelde in zijn pupillenjaren voor v.v. Boskant en 
kwam daarna via FC Den Bosch (jeugd), Wilhelmina 
Boys en Gemert wederom bij Den Bosch terecht, 
maar dit keer in het betaalde voetbal. Inmiddels is 
Ruben uitgeleend aan De Treffers, waar hij zich ho-
pelijk weer in de kijker van de profclubs kan spelen. 
De reglementen van de KNVB schrijven voor dat 
een profclub verplicht is een opleidingsvergoeding 
te betalen aan de amateurclub(s) waarvoor een 
speler actief is geweest. De hoogte van dat bedrag 
hangt af van het aantal jaren dat die betreffende 
speler bij de club heeft gespeeld. Boskant heeft 
dankzij het profcontract van Ruben een mooie ver-
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goeding van FC Den 
Bosch ontvangen 
en in het bestuur 
is besloten dit 
bedrag ook ten 
goede te laten 
komen aan de 
kwaliteit van 
onze oplei-
ding, zodat 
we (1) onze 
trainers meer 
handvatten 
kunnen geven om 
goede trainingen te verzorgen, (2) onze spelers zich 
op elk niveau beter kunnen ontwikkelen, (3) onze 
spelers met (nog) meer plezier gaan trainen en in 
het verlengde hiervan (4) dat we ook onze talent-
volle jeugdspelers voor de club kunnen behouden. 
De TC Jeugd gaat op korte termijn uitzoeken hoe 
we hieraan precies invulling willen gaan geven, 
maar zeker is dat we veel minder dan voorheen 
gehinderd worden door budgettaire beperkingen. 
Vanaf deze plaats daarom: Ruben bedankt!

Vacature TC

Tijdens de ledenvergadering is al aangegeven dat 
met name de TC senioren op dit moment onderbe-
zet is. Deze commissie moet minimaal aangevuld 
worden met iemand die zich specifiek richt op de 
lagere elftallen en 35+ teams. Tot vorig seizoen 
heeft Huub van der Zanden deze rol vervuld, maar 
hij heeft de niet geringe taak op zich genomen om 
ervoor te zorgen dat onze kantine blijft draaien en 
heeft daarom noodgedwongen andere taken moe-
ten laten vallen. De functie van ‘contactpersoon 
lagere elftallen’ is geen zware functie die veel tijd 
kost, maar moet nog altijd wel ingevuld worden. 
Hieronder daarom nogmaals een omschrijving 
van de taken. Wil je er meer over weten of heb je 
interesse: laat het mij weten!

Taken contactpersoon lagere elftallen
• Aanwezig bij elftalindeling op donderdagavond 

(enkel indien nodig)
• Aanspreekpunt van trainers en leiders 

Boskant 3-4 en 35+1 en 35+2
• I.s.m. wedstrijdsecretaris oefenprogramma 

zomer opstellen
• Jaarlijkse evaluatie functioneren met leiders, 

trainers, vlaggers, e.d.
• Leiders en kader per elftal benaderen en aanstel-

len (i.o.m. voorzitter TC senioren)
• Evaluatie jeugdspelers die naar Boskant 3 en 4 

zijn gegaan (i.o.m. contact aansluiting)
• Jaarlijks (maart) peilen van plannen spelers voor 

volgend seizoen

Tot slot: wie is wie?

Hoewel we het regelmatig communiceren en het 
ook op onze website staat blijkt in de praktijk vaak 
dat mensen (spelers, ouders, leiders, trainers, 
scheidsrechters, supporters) niet weten wie ze kun-
nen benaderen voor allerlei voetbal gerelateerde 
vragen of ondersteuning. Daarom nog even kort de 
samenstelling van de Technische Commissie en de 
rollen per persoon:

Technische Commissie Senioren

Voorzitter:
Rudy Neggers

Contactpersoon selectie:
Wil van der Linden

Contactpersoon lagere elftallen:
Vacature

Wedstrijdsecretaris:
Willy van der Heijden

Contactpersoon scheidsrechters:
Willy van der Heijden

Technische Commissie Jeugd

Contactpersoon algemeen en bestuur:
Maarten van der Linden

Contactpersoon JO19:
Ties Brans

Contactpersoon JO15, JO17 en MO15:
Mark van der Heijden

Contactpersoon pupillen:
Rudy Neggers

Contact aansluiting junioren-senioren:
Ties Brans

Scheidsrechterszaken:
Wilco Verhagen en Ad Nouwens

Wedstrijdsecretaris:
Kim van de Wijdeven

Oefenwedstrijden en toernooien:
Jolanda van Acht

Op naar een succesvolle 2e seizoenshelft!

Rudy Neggers
TC v.v. Boskant
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Pupil van de Wedstrijd

Julia de Koning
4 november 2018, Boskant 1 - NLC'03 1

Hashem Naem
14 oktober 2018, Boskant 1 - Boxtel 1
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Lara van der Heijden
28 oktober 2018, Boskant 1 - Herpinia 1
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Roy OleJuliaLaraHashem
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Roy Hoevenaars
25 november 2018, Boskant 1 - Nulandia 1

Ole Dekkers
23 december 2018, Boskant 1 - SCMH 1
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Eindstanden jeugd najaar 2018

Boskant JO12-1 3e klasse 103

# Team G P DPV DPT

1 Ollandia JO12-1 10 30 65 8

2 Boskant JO12-1 10 21 53 22

3 Avanti'31 JO12-2 10 15 24 28

4 VOW JO12-1 10 9 23 35

5 Schijndel JO12-1 10 9 22 51

6 Blauw Geel'38 JO12-4 10 6 12 55

Boskant JO15-1 3e klasse 203

# Team G P DPV DPT

1 Avanti'31 JO15-2 11 33 71 6

2 Schijndel JO15-3 11 27 41 15

3 Rhode JO15-3 11 25 51 19

4 Avesteyn JO15-2 11 22 38 16

5 Nijnsel JO15-1 11 16 40 42

6 VOW JO15-1 11 16 26 28

7 Heeswijk JO15-2 10 14 21 30

8 ST Keldonk/Boerdonk JO15 9 12 23 34

9 Mariahout JO15-1 10 10 31 49

10 Gemert JO15-4 10 7 8 32

11 Avesteyn JO15-3 10 3 15 37

12 Boskant JO17-1 11 0 12 69

Boskant MO15-1 2e klasse 2

# Team G P DPV DPT

1 Sparta'25 MO15-1 10 28 57 2

2 Boerdonk/Keldonk MO15-1 10 26 40 7

3 SV Brandevoort MO15-1 9 19 40 18

4 Mielo Hout MO15-1 10 19 35 17

5 Heeswijk/Avesteyn MO15-1 10 18 27 14

6 Schijndel MO15-1 10 15 34 36

7 SCMH MO15-1 9 13 25 22

8 Boskant MO15-1 10 9 15 23

9 Rhode MO15-2 10 9 28 43

10 WEC MO15-1 9 0 15 63

11 Vorstenbossche B. MO15-1 9 0 4 75

Boskant JO17-1 2e klasse 3

# Team G P DPV DPT

1 RKPVV JO17-1 10 30 59 11

2 Schijndel JO17-2 11 28 54 11

3 Rhode JO17-2 11 22 50 27

4 Boskant JO17-1 11 20 24 23

5 ONDO JO17-1 11 19 36 26

6 DVG JO17-1 11 19 33 28

7 ASV'33 JO17-1G 11 10 25 16

8 Someren JO17-2G 11 10 28 41

9 ELI JO17-1 10 8 23 46

10 SV Brandevoort JO17-3 11 8 20 27

11 ST SSE/SVSH JO17-1G 11 4 22 58

12 Bruheze JO17-2 10 1 16 76

Boskant JO19-1 3e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 Blauw Geel'38 JO19-5 10 26 64 11

2 ELI JO19-1 10 23 31 13

3 Avanti'31 JO19-2 10 21 25 10

4 Handel JO19-1G 9 20 38 15

5 WEC JO19-2 10 18 37 26

6 Boskant/Ollandia JO19-1 10 16 30 30

7 Boekelsport JO19-2 9 12 27 24

8 Rhode JO19-3 10 6 13 53

9 Mariahout JO19-2 8 4 15 52

10 DVG JO19-2 10 4 14 39

11 Nijnsel JO19-1 10 2 16 37

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

niet meer vrijgegeven.
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PROFDAG Perfect weer! Dat alleen al 
maakt dat de profdag van v.v. 
Boskant een geslaagd evene-
ment genoemd kan worden. 
De opzet van onze hoofdtrai-
ner Mayk van Driel, samen 
met  Maarten van der Linden 
en Rick van der Zanden om 
er weer een gezellig sportieve 
dag van te maken is mede 
daardoor prima gelukt. Onder 
begeleiding van een zevental 
selectiespelers hebben ruim 
55 jeugdspelers zich weer 
uitstekend kunnen vermaken. 
Uiteraard was ook good old 
ʻlange’ Jan van Hastenberg 
van de partij om de jeugd-
keepers onder handen te 
nemen.
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BOSKANT 4 BOSKANT 35+1

BOSKANT 35+2 BOSKANT VR1

BOSKANT 2BOSKANT 1

BOSKANT 3

TEAMFOTO'S 2018-2019
(BOSKANT JO17 EN MINI'S ONTBREKEN)
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ST BOSKANT / OLLANDIA JO19-1 BOSKANT JO15-1

BOSKANT  MO15-1 BOSKANT JO12-1

BOSKANT JO10-1G BOSKANT JO9-1

BOSKANT JO8-1G BOSKANT JO7-1G
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Gehoord & gezien
Herdgang Bastard

Hoorde hij eerder al jaren bij de harde kern 
van Boskant Hooligans, nu het bewijs dat hij 
meerdere ‘heren’ dient (en dat mag wat ons 
betreft!)
Kennelijk heeft Henk H., alias d’n Hammer, 
(op de foto wit omcirkeld) bij de Eindhove-
naren meer in de pap te brokkelen, want de 
oudjes boekten toch een mooi resultaat met 
hun keiharde actie. Dit getuige de artikelen in 
het Eindhovens Dagblad. De term ‘Bastard’ 
is misschien wat ongelukkig gekozen want 
Henk komt “auwt unne goeie nèèst” en is 
zeker geen overlastgevende bejaarde maar 
een trouwe supporter die hier en daar nog 
wel eens een helpende hand toesteekt en in 
het verleden allerlei parafernalia (zoek dat 
woord maar ’ns op!) regelde voor loterijen. 
Henk had zijn collega-Bastards al fijntjes la-
ten weten dat ze dat in Boskant anders doen, 
trainingen uit het zicht van de supporters: 
gewoon een tijdje geen elektra betalen.......

Herkend

Eén van onze correspondenten hoorde onlangs de volgende conversatie ach-
ter zich in het vliegtuig:

Knappe man met baard: “Mevrouw….. mag ik u iets vragen?”  
Knappe blonde vrouw: “Maar natuurlijk mijnheer”
Knappe man met baard: “Bent u niet de vrouw van de hoofdsponsor van v.v. 
Boskant”
Knappe blonde vrouw: “Ja dat klopt, maar niet verder vertellen, ik heb geen zin 
in allerlei mensen die mij nu aan gaan spreken”
Knappe man met baard: “Dat zal ik zeker niet doen, maar wat leuk dat ik naast 
u in het vliegtuig zit”

En zo zaten ze de hele vliegreis terug naar Nederland heerlijk over koetjes en kalfjes te praten. Toen onze 
correspondent na de landing zich omdraaide omdat hij ook Irene van de Wijdeven (de lezer snapt natuur-
lijk wel dat het haar betrof) weleens in het echt wilde zien, moest hij zijn ogen eens goed uitwrijven. Want 
degene die Irene had aangesproken was niemand minder dan Ruud van Nistelrooij. Hij zat zo dicht naast 
haar dat zij hem zonder leesbril niet herkend had!

Aanschuiven

Al vele jaren stelt v.v. Boskant haar kantine open voor het eetpunt van de K.B.O. Tijdens een evalua-
tiebijeenkomst met een aantal prominente K.B.O.’ers kom je veel te horen over verleden en  heden. 
Ook andere details zijn interessant. Zo blijkt dat je vanaf je 50e levensjaar al lid van de K.B.O. mag 
worden. Dit verklaart tegelijkertijd waarom Huub van der Zanden netjes iedere vrijdag met een 
servetje om zijn nek aanschuift om van het heerlijke eten te genieten: Huub is namelijk het jongste 
lid van deze mooie organisatie en zal dit waarschijnlijk dan ook nog wel enige tijd blijven. 
Toegegeven het voorgaande verhaal berust niet helemaal op werkelijkheid, maar...  de kern is 
wel waar. Voor meer inlichtingen over het lidmaatschap van de K.B.O. kun je terecht bij Huub 
(en anders natuurlijk gewoon bij Annemarie Rovers, Toon Hageman of Bert de Koning).

Zorgen bij Herdgang Bastards uit Eindhoven
over gesloten PSV

Merlijn van Dijk 18-01-19 - De Herdgang Bastards vrezen de opmars van een volgens 
hen modern fenomeen: de besloten training. Of knaagt er iets anders bij deze groep 
senioren die de PSV-trainingen trouw bezoekt?          . . .

Update:

PSV komt supporters tegemoet met open training

Rik Elfrink 24-01-19 - PSV heeft besloten om de training van de A-selectie van vol-
gende week maandag (28 januari) toch weer open te stellen voor publiek. In eerste 
instantie zou de oefensessie volgens de website van de club besloten zijn, maar de 
club heeft dat veranderd.          . . .
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OPEN MINIDAG

FEB DO 21 FEB RIKCONCOURS (RONDE 4)

ZA 23 FEB SPEURTOCHT PUPILLEN (T/M O13)

MEI DO 30 MEI FAMILIE- EN VRIENDENTOERNOOI

DO 30 MEI VLOOIENMARKT

JUN VR 7 JUN JEUGDKAMP

ZA 15 JUN PUPILLENTOERNOOI

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD. NIET ALLE ACTIVITEITEN STAAN VERMELD OP DEZE KALENDER.

AGENDA 2019
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Rivieren ontstaan ergens, ze beginnen 
bij de bron. Bij het huidige Claresse 
Visverwerking is dat al niet anders. 
Eens moet het begonnen zijn; er moet 
een moment geweest zijn dat Toon en 
Annemiek Foolen het besluit hebben 
genomen om de varkensboerderij die ze 
exploiteerden aan de Brouwerskamp-
weg, om te bouwen tot een viskwekerij. 

“Eigenlijk heeft de gemeente Son ons 
het laatste zetje gegeven. Het var-
kensbedrijf dat we vanaf 1983 runden 
moest, wilde het rendabel blijven, 
uitgebreid worden. Maar dat paste 
helaas niet in de beleidsplannen van de 

overheid (gemeente) en onze plannen 
werden van de tafel geveegd. Tja, wat 
dan?”

Aan het woord is Toon Foolen, die 
samen met Annemiek de grondlegger is 
van het huidige bedrijf.

“Als boerenzoon was ik wel bekend 
met het leven op de boerderij, maar 
gezien de opleiding als bouwvakker 
(metselaar) was dat niet de keuze die ik 
gemaakt had in m’n (jonge) leven. De 
stap naar het boerenleven hebben An-
nemiek en ik pas later gemaakt, op het 
moment dat de grond te koop stond. 

Sinds kort staat Claresse 
Visverwerking op de lijst 
van ster sponsoren van 
v.v. Boskant. Een bedrijf 

met een niet alledaagse 
activiteit in het Brabantse 

land: een viskwekerij. 
Gerund door leden van onze 
vereniging. Hoogste tijd om 

eens (gedegen) kennis te 
gaan maken.

Ze bijten niet
echt vandaag. 

Nog 17.598,
dat wordt

overwerken!!

Op bezoek bij

Claresse Visverwerking
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Op dat moment konden we de droom 
die we beiden hadden, het werken met 
dieren (en het maakte ons eigenlijk 
niet uit wat voor), verwezenlijken. Van 
de ene op de andere dag werden we 
zelfstandige ondernemers. Het werd 
een varkensbedrijf, omdat die activiteit 
op dat moment, ook financieel gezien, 
de beste keus was. Door de beslissing 
van de gemeente (we spreken dan van 
1992) om uitbreiding van die activiteit 
af te wijzen moesten we op zoek naar 
iets anders. Wij wilden niet terug naar 
m’n bouwvakkersperiode,” grijnsde 
Toon, ondersteund door een knikkende 
Annemiek.

De markt op dus.

“In die tijd was de visteelt in opkomst 
mede in verband met bevolkingsgroei 
enerzijds en de overbevissing en het 
schaars worden van vissoorten ander-
zijds. Het leek heel aantrekkelijk om de 
ruimte die vrijkwam in de landbouw 
(koeien-, varkens- en pluimveebedrij-
ven) in te zetten voor de visteelt. Het 
heeft enkele jaren geduurd voordat we 
de knoop doorhakten, het was per slot 
van rekening een heel ander werkge-
bied. Wel met dieren, maar vissen.......! 
Ik had van m’n leven nog geen hengel 
in m’n hand gehad,” grijnst Toon, “dus 
wat wist ik nou van vissen! Toen een 
palingkweker ons vertelde hoe lastig 
het was om goede vis te kweken, werd 
door ons de knoop doorgehakt. Werken 
met dieren en veel uitdaging. Dat sprak 
ons aan. Dat was het! De start van de 
viskwekerij was een feit!”

Zomaar op de bonnenfooi, zonder 
enige voorbereiding?

“Zoals ik al aangaf, van vissen wist ik 
helemaal niets, dus was het logisch dat 
ik startte met een beginnerscursus vis-
teelt.” “Na die cursus zijn we er gewoon 
mee begonnen,” vult Annemiek aan, 
“je moet het toch in de praktijk leren!” 
Natuurlijk moest het bedrijf worden 
aangepast. “Gezien alle verbouwingen 
heb ik munne truifel mar wir uit ut vet 
gehaold,” reageert Toon met een vette 
glimlach op z’n gezicht.

“We zijn in 1996 gestart met het kwe-
ken van paling,” vervolgt Toon. “Kennis 
daarover was er al in Nederland en op 
dat moment was het financieel aantrek-
kelijk gezien de relatief lage opstartkos-
ten voor bakken en apparatuur. En ook 
de pootvis, de (jonge) glasaaltjes waren 

relatief gemakkelijk en tegen een con-
currerende prijs aan te komen. Om niet 
op één paard (vissoort) te gokken, zijn 
we in 2001 ook gestart met het kweken 
van Tilapia, een tropische zoetwater-
vis.”

“In 2008 zijn we overgestapt op de 
Claresse, een meervalsoort. Dat had 
een reden. Het kweken van paling 
was om een aantal redenen niet echt 
aantrekkelijk (meer). Paling plant zich 
in gevangenschap niet voort en in de 
natuur alleen maar in de Sargassozee.  
De glasaaltjes moeten dus uit zee wor-
den gehaald. Je kunt je voorstellen dat 
zoiets extra kosten met zich meebrengt, 
ook al omdat de ‘palingstand’ op enig 
moment flink was teruggelopen. De 
prijs van glasaaltjes was o.a. daardoor 
enorm gestegen en er was op momen-
ten moeilijk aan te komen. Daarnaast 
was het een vissoort waarvoor het 
kweekproces toch wat kritischer was 
waardoor het risico dat er eens een keer 
iets mis zou gaan, groter was.”

“Voor de Tilapia is het verhaal anders. 
Dat is een tropische vis, dus is het 
logisch dat het kweken ervan ook in die 

landen wordt gedaan. Dat was in 2001 
nog maar minimaal, maar in 2008 was 
de situatie al flink veranderd doordat in 
landen als China, Indonesië, Thailand 
en de Filipijnen, mede vanwege de lage 
loonkosten, flink geproduceerd werd 
waardoor de verkoopprijs voor hier niet 
meer interessant was.”

Is de Claresse dan een goed alterna-
tief?

“De Claresse is een meervalsoort. Het is 
een kruising tussen de Clarias garie-
pinus en de Heterobranchus longifilis. 
Beide soorten komen oorspronkelijk uit 
Afrika. Als je deze twee soorten kruist, 
krijg je de Claresse zoals die nu in onze 
bassins rondzwemmen.” Aan het woord 
is Geert die, als verantwoordelijke van 
de ‘baby-afdeling’ zorg draagt voor de 
nieuwe aanwas. “Om de juiste nako-
melingen te krijgen, is er nog wel één 
voorwaarde,” vervolgt Geert. “Je moet 
de vrouwelijke zaadjes (kuit) van de 
Heterobranchus bevruchten met de 
sperma (hom bij vissen, red.) van de 
Clarias. Het resultaat is dan een ‘onzijdi-
ge’ vis (hybride genaamd), die zich niet 
kan voortplanten waardoor alle energie 
in het groeiproces gaat! Je werkt dus 
wel met een vis die in Nederland, hier in 
Son, wordt geproduceerd.”

Tijd om de alarmknop in te drukken!
Beste lezers, ik denk dat het nodig is om 
in het verhaal op deze plek even een zij-
stapje te maken. We hebben gezien dat 
vader Toon als bouwvakker het boeren-
bedrijf is ingestapt als varkenshouder. 
Met een beginnerscursus ‘visteelt’ is daar 
in 1994 kennis en informatie over de vis-
kwekerij aan toegevoegd. Op zich al een 
hele prestatie (kunst!). Om het nog wat 
lastiger te maken wordt er naast paling 
ook gewerkt aan het kweken van Tilapia 
en daarna aan de nakomelingen van de 
Clarias gariepinus en de Heterobranchus 
longifilis! Of is het uitdaging?! Met Geert 
als hoofd van de ‘babykamer’, met een 
opleiding in de Mechatronica in z’n bin-
nenzak!? En ik ben er nog niet. Ook Mark 
zit in het bedrijf. Als werktuigbouwkun-
dige kun je er nog wel iets bij bedenken, 
gezien de apparatuur die ik onder ogen 
heb gehad bij het bezichtigen van het 
bedrijf. Frank dan misschien, zul je je 
afvragen. Mijn laatste hoop. Geluidstech-
niek is z’n antwoord. Misschien Annemiek 
dan nog? 
Boekhouding als opleiding. Tja dat moet 
ook. De geldstroom moet toch een beetje 
beheerd worden.

Glasaal

Paling

Tilapia

Claresse
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Ik ben er een hele tijd stil van geweest. 
Niet tijdens het bezoek zelf, er is ge-
noeg te ‘buurten’. Maar wel tijdens m’n 
terugreis naar huis (‘t was niet zo ver) 
en ook daarna nog een hele poos. Als ik, 
met bovenstaande info, zie wat voor een 
bedrijf er staat, hoe het is ingericht en 
wat er nog aan uitbreiding in de plan-
ning zit, heb ik grote bewondering voor 
de familie Foolen, niemand uitgezon-
derd! En ben het helemaal met hen eens 
dat ʻgezond boerenverstand’, zoals Mark 
spontaan antwoordde op mijn vraag hoe 
het allemaal zover heeft kunnen komen, 
in veel gevallen wel eens de sleutel tot 
succes kan zijn. Gezond boerenverstand 
en dat samen met het ondernemerschap 
dat gestart is met Toon en Annemiek en 
z’n voortgang vindt bij de nazaten Mark, 
Frank en Geert (in die leeftijdsvolgorde). 
Ik moest dit even kwijt!!

“Terug naar het begin, de kweek van de 
Claresse. Het begint dus bij de voort-
planting. Zowel van de ‘moederdieren’ 
als ‘vaderdieren’ hebben we een aantal 
exemplaren in huis. Bij het opzetten van 
een ‘kweek’ gebruiken we eitjes van 3 
moederdieren die worden bevrucht met 
hom van één vaderdier. Dat levert zo’n 
100.000 tot 120.000 nakomelingen op. 
Een enorm gekrioel in de kraamkamer, 
zichtbaar in de op temperatuur gestuur-
de aquariumbak. Een prachtig gezicht 
(in deze fase niet te zien of ze op vaders 
of moeders lijken, (grapje)). De kweek is 
vooraf wel kritisch voorbereid. Alle vis-
sen zijn namelijk voorzien van een chip 
waardoor de kwaliteit van het kweek-
proces (bijvoorbeeld bevruchtings-
resultaat dus opbrengst) kan worden 
gevolgd. Ook tijdens het groeiproces 
worden allerlei gegevens verzameld, 
zodat het mogelijk is om het kweek-
proces vanaf het begin tot het einde 
te optimaliseren. En ook te verbeteren 
door het inzetten van andere moeder- 
of vaderdieren.”

“Na 13 weken hebben de embryo’s zich 
ontwikkeld tot vissen, of beter nog, 
visjes met een gemiddeld gewicht van 
17 gram. Dat is het moment om ze door 
te zetten naar een nieuw comparti-
ment. Als de vissen groeien passen we 
natuurlijk ook de aantallen aan die er in 
de bakken gaan. Omdat de Claresse een 
‘groepsvis’  is, mag die bezetting echter 
gerust hoog zijn. Het is dan ook een 
heel gekrioel bij voedertijd, dat kun je je 
voorstellen.”

“In deze fase, die 3 weken duurt, 

groeien ze in gewicht naar gemiddeld 
90 gram per exemplaar. Deze periode 
van 16 weken brengt veel werk met 
zich mee. Er moet op 4 tijdstippen per 
dag gevoerd worden. En omdat we dat 
handmatig doen (het voer wordt wel 
automatisch en volgens recept afge-
wogen) kost dat tijd. Het is wel meteen 
het moment om te controleren of de 
vissen ʻin goede conditie’ zijn. Door het 
‘contact’ zie je meteen of er iets aan de 
hand is (uiterlijk, gedrag, minder honge-
rig, enz.). Het zijn momenten waarop je 
aanpassingen kan doen. In deze periode 
zie je ook dat de gewichten uit elkaar 
gaan lopen. Om uiteindelijk voor het 
verwerken toch een batch te hebben 
waarvan het gewicht per stuk ongeveer 
gelijk is, worden ze tijdens deze 16 we-
ken wekelijks op gewicht uit gesorteerd. 
Na deze 16 weken worden ze opnieuw 
verplaatst. Gedurende de daaropvol-
gende periode (12 weken ongeveer) 
groeien ze naar een (eind)gewicht van 
1500 gram. Ook nu varieert dat een 
 beetje, maar dat is geen probleem 
voor de verwerking die er nu achteraan 
komt. Qua werk is de periode van 12 
weken minder veeleisend. Uitsorteren 
op gewicht doen we dan niet meer 
en het voeren gebeurt automatisch. 
Natuurlijk blijft het belangrijk om het 
gedrag van de vissen in deze periode in 
de gaten te houden.”

Het verwerken doen jullie zelf?

“Voorheen werd het verwerken van de 
Claresse uitbesteed (periode tot 2012). 
Dat bracht vanzelfsprekend veel be-
slommeringen en extra kosten met zich 
mee. Vervoer heen, verwerken, vervoer 
terug, enz. Na intern overleg waren we 
er uit. Om ook de kinderen een toe-
komst in het bedrijf te bieden, hebben 
we besloten om het verwerkingsproces 
zelf uit te gaan voeren. In 2012 was het 
zover en hadden we apparatuur in huis 
om dat zelf ter hand te nemen.”

“Het verwerken gebeurt semiautoma-
tisch. De vissen worden via een ‘kana-
lensysteem’, op het einde voorzien van 
een transportsysteem, vervoerd naar de 
machine waar ze allereerst een elektri-
sche schok wordt toegediend voordat 
ze verder bewerkt worden. Door die 
schok zijn ze een flink aantal seconden 
verdoofd, zodat ze handmatig in de 
verwerkingsmachine kunnen worden 
geplaatst. Het verwijderen van de kop 
en andere zaken gebeurt meteen daar-
op zodat de vissen geen pijn ondergaan. 

De meest diervriendelijke manier om de 
vis te verwerken!”

Naast de filet die voor de consument 
beschikbaar komt, is er ook ‘afval’. Of 
is dat niet de juiste aanduiding van de 
restmaterialen zoals kop, huid, enz.?

“Het rendement van het kweekproces 
ligt rond de 42%. Dat betekent dat 
30.000 kg ‘ruwe’ vis (zijn 20.000 exem-
plaren van 1500 gram) uiteindelijk 
12.600 kg kant en klare filet oplevert. 
Wat rest wordt nog voor andere doel-
einden gebruikt en is dus geen afval. De 
kop wordt samen met de ingewanden 
en vrijkomend bloed (circa 36%) ver-
werkt in diervoeder. De graad met vis-
resten (circa 15%) wordt verzameld en 
gebruikt door bedrijven die er soep van 
maken. En de overige 7% (huid) wordt 
verwerkt tot andere visproducten zoals 
vispaté. Uiteindelijk is er dus alleen nog 
sprake van een minimale hoeveelheid 
restafval die bijvoorbeeld vrijkomt bij 
het schoonmaken van de lijn.”

1e fase 13 weken

2e fase 3 weken

3e fase tot de slacht
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Krijgt de eindklant op deze manier 
filet met een gemiddeld gewicht?

“Natuurlijk is er een marge binnen een 
partij filet, maar de slachtlijn is zodanig 
ingericht dat we ook op het eind nog 
kunnen sturen. Daardoor zijn we in 
staat om te leveren naar de wens van 
de klant!”

Even een nieuwsgierig vraagje 
tussendoor: is 30 ton ruwe vis jullie 
huidige capaciteit?

“Nee, met de huidige (kweek)opstelling 
hebben we een maximale capaciteit van 
50 ton per week. Op het moment dat 
we méér moeten gaan leveren, zullen 
we bakken er bij moeten plaatsen. Die 
ruimte is er in principe wel. De capaci-
teit van onze verwerkingsmachine ligt 
beduidend hoger, dus daar komen we 
voorlopig niet mee in de problemen.”

Wat gebeurt er met de filet die van de 
band rolt?

“Via een transportband komt de filet bij 
de verpakkingsmachine. Daar worden 
ze volgens de wens van de klant ver-
pakt, gekoeld opgeslagen en verstuurd 
naar de eindklant. Koelvrachtwagens, 
gespecialiseerd in vis, vervoeren deze 
over heel Europa. Deze procedure geldt 
dus voor de orders die meteen worden 
uitgeleverd.”

“In de praktijk is er ook vraag naar diep-
gevroren Claresse. Ook die bewerking 
hadden we niet in huis en moest wor-
den uitbesteed. Maar ook op dat punt 
kwam het ondernemerschap boven 
drijven. Een nieuwe uitdaging!
In juli 2018 waren we zover dat we een 
eigen diepvriesinstallatie met opslag in 
gebruik konden nemen. Op dit moment 
met een capaciteit van 500 pallets 
(800kg/pallet). In de nabije toekomst 
willen we de capaciteit vergroten zodat 
we 2000 pallets kunnen plaatsen.”

Dus op korte termijn uitbreiding van 
de kweekafdeling?

“Nee, dat niet meteen. Zie het maar 
als risicospreiding,” reageert Toon. “De 
markt heeft behoefte aan vries- en koel-
capaciteit, die wij dus kunnen leveren.”

Ik heb wel eens gehoord dat kweek-
vis soms een grondsmaak bezit. Is 
dat bij de Claresse ook een probleem?

“Wij hebben daar absoluut geen last 
van,” antwoord Frank. “Het heeft alles 
te maken met de manier van zuiveren 
die wordt toegepast. Zoals je gezien 
hebt, hebben we een zeer uitgebreide 
zuiveringsinstallatie waarbij we ook 
biologisch reinigen. Een groot gedeelte 
van het water kan worden hergebruikt. 

De rest is afvalwater, maar krijgt ook 
nog een behandeling voordat het op 

het riool wordt geloosd.”

“Een bijkomend iets,” vervolgt 
Frank, “is dat we door onze 
manier van werken geen medi-
cijnen of andere mensonvrien-
delijke producten hoeven te 

gebruiken. Onze Claresse is zo gezond 
als een vis,” en er verschijnt een lach 
op z’n gezicht om de woordspeling nog 
eens te benadrukken.

Als ik dit verhaal tot dusver nog eens 
na lees, moet de Claresse door jullie 
toch niet aan te slepen zijn?

“Helaas zitten we (nog) niet in die situa-
tie. Wij leveren voornamelijk in Duits-
land, Polen en andere Oost-Europese 
landen.”

Ook aan Rusland, vraag ik nieuwsgie-
rig?

“Nee,” reageert Frank, “aan Rusland 
mogen we om andere redenen niet 
leveren.”
(Red. we zien het al voor ons. “Poetin: 
Wir ginne vis van Foolen!”)

“Binnen Nederland leveren we mi-
nimaal. Maar dat heeft een reden. In 
Nederland wordt een ASC keurmerk 
voorgeschreven dat op de verpakkin-
gen moet worden aangebracht. Het 
ASC-keurmerk is bedoeld voor kweekvis 
en heeft als doel de invloed van het 
kweken van vis op het milieu te verla-
gen. Het keurmerk heeft regels voor  
minder antibioticagebruik, duurzamer 
visvoer en betere arbeidsomstandighe-
den van het personeel.”

“Het keurmerk is te vinden op tilapia 
en pangasius. Ook is er gekweekte 
zalm uit Noorwegen. Deze gekweekte 
vissen komen vooral uit Zuidoost-Azië. 
Andere soorten met keurmerk: abalone 
(zeeslak), kokkels, coquilles, mossels 
en oesters, cobia (baars-achtige vis), 

Van vis tot filet
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zoetwater forel, seriola (baars-achtige 
vis) en garnaal.
En hoewel wij op alle fronten voldoen 
aan de eisen die via het ASC-keurmerk 
worden opgelegd, wordt het keurmerk 
ons op dit moment nog niet toegekend. 
De Claresse staat niet op het lijstje dat 
op dit moment wordt gehanteerd!”

Gaat dat veranderen?

“Daar hebben we goede hoop op. We 
hebben niet voor niets zoveel geïnves-
teerd in ons bedrijf. We zijn volop in 
overleg met de instanties die ons dit 
kenmerk kunnen/moeten bezorgen en 
het (voorzichtig nog) lijkt er op dat ze 
er niet echt afwijzend tegenover staan, 
maar het komen tot een definitief 
standpunt heeft blijkbaar tijd nodig. De 
aandacht ligt wat meer bij de grotere 
vissoorten, de Claresse is kleiner en 
moet om die reden wachten.”

Zouden de vissoorten die nu al wel 
zo’n kenmerk bezitten de markt 
willen afschermen?

“Dat weet ik niet, daar durf ik geen uit-
spraak over te doen,” reageert Frank.

Frank, voordat ik wil afsluiten, wil 
ik je nog een vraag voorleggen. De 
meest belangrijke voor de lezers wat 
mij betreft. Kun je aangeven waar-

om wij de Claresse van Brabant Fish 
zouden moeten eten?

Het lijkt erop alsof Frank die vraag al 
veel eerder had verwacht en zich daar-
op al had voorbereid, want moeiteloos 
geeft hij antwoord:

• vanwege de milde smaak
• het vlees is stevig, dus ook goed te 

verwerken op de BBQ
• gezond; bevat veel omega 3 vetzuren
• betaalbaar
• 100% Nederlands 
• duurzaam
• diervriendelijk proces
• absoluut geen grondsmaak
• geen gebruik van medicijnen, antibio-

tica of groeibevorderaars.

Beste lezers, voldoende positieve argu-
menten om de Claresse op de menulijst 
te plaatsen, dat zal u wel met me eens 
zijn. Laten we hopen dat het ASC-keur-
merk niet lang op zich laat wachten!!

Beste familie Foolen, laten we onderaan 
beginnen, beste Geert, Frank, Mark, 
beste Annemiek en Toon,

Ik heb genoten van het bezoek aan jullie 
bedrijf, van de rondleiding, van jullie 
uitleg en de extra toelichting als er voor 
mij iets niet duidelijk was. Hopelijk kan 
ik met deze bijdrage aan ons clubblad al 
diegenen die het blad lezen mee laten 
genieten, al hebben ze het bedrijf niet 
met eigen ogen kunnen aanschouwen. 

Voor mij mag de term ONDERNEMER-
SCHAP voor personen als jullie gerust 

vetgedrukt en met 
hoofdletters worden 
geschreven. Chapeau!

En....... ik heb jullie 
Claresse op m’n bord 
gehad. Niets mis mee! 
Heerlijk te eten.

Heel veel succes nog 
met jullie bedrijf!

Senior

Gehoord & gezien
Kleurrijke verrassing

Sommige mensen winnen hem nooit en sommige winnen hem 2× in 3 jaar: 
de levensmiddelenmand,  gesponsord door onze dorpswinkel. Huub de Haas 
is zo iemand! Niet alleen hij glimlachte toen de mand in de kantine naar hem 
toegebracht werd, maar iedereen die hem de mand zag uitpakken. Er bleek 
een heel kleurrijke flessenopener met een bijzondere vorm in te zitten. Korte 
tijd werd het nichtje van Huub, dat de wedstrijdloterijen coördineert, als 
verdachte aangemerkt. Want het is uiteraard best leuk om, als je weet dat 
ome Huub zo’n prijs wint, hem even voor de gek te houden. Later bleek toch 
dat iemand anders deze hilarische actie op zijn geweten had. Voetbalhumor 
in zijn zuiverste vorm. Deze grap zal zeker  in de Boskantse overlevering 
herinnerd blijven worden onder de noemer: “de dag dat zelfs Huub de Haas 
eventjes met zijn mond vol tanden stond.”

34     De Bal Is Rond Winter 2018-2019



Adverteerders De Bal Is Rond

De advertenties zijn bij de digitale versie van ‘De Bal Is Rond’ weggelaten. Daarvoor in 
de plaats zijn alleen de logo’s van de adverteerders opgenomen. De reden hiervoor is 
dat anders de bestandsomvang te groot is voor plaatsing op de website.
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Nieuws van de sponsorcommissie
I E D E R E  C E N T  T E L T !

Dit najaar was het aantal sponsorcon-
tracten dat verlengd moest worden 
beduidend minder als aan het begin 
van het seizoen 2017-2018. Maar ook 
nu moesten we helaas weer een paar 
bedrijven noteren die hun gewaar-
deerde sponsoring stopzetten en die 
we uiteraard langs deze weg nogmaals 
bedanken voor hun onvoorwaardelijke 
steun aan de club:

• De Mobiele Koplamphersteller, Best
• Marcel Vos Woninginrichting, Nijnsel
• Van den Heuvel Betonboringen, Son 

en Breugel
• Van Heugten Baddesign, Gemert
• Stucadoorsbedrijf van Kessel, Nijnsel
• Frank v.d. Heijden Hoveniers, Boxtel
• ATM, Oirschot

We wensen ze het allerbeste in de suc-
cesvolle voortzetting van hun bedrijf of 
in de nieuwe weg die ze zijn ingeslagen; 
waar een deur dicht gaat, gaat er ook 
weer een open. Dat geldt ook voor de 
sponsorcommissie. Het is ons ook nu 
weer gelukt om een aantal nieuwe, jon-
ge Boskantse ondernemers als sponsor 
aan de club te binden. In meerdere 
opzichten is dat positief: voor het totale 
sponsorbedrag ten behoeve van de 
club maar zeker ook vanwege het feit 
dat het deze jonge ondernemers met 
een Boskant-hart kennelijk voor de 
wind gaat. Niet verdiende centen kun 
je immers niet uitgeven (dat zei ons 
opa al!). Met trots presenteren wij de 
nieuwe sponsors:

• Van Kronenburg Interieurbouw BV 
(Erik van Kronenburg), Galvaniweg 
23, Schijndel. 
www.vankronenburginterieurbouw.nl

• De Winkel Van Boskant; lekker 
dichtbij (Jolanda Vos; was al sponsor 
van de levensmiddelenmand maar 
bekrachtigt dat nu met een reclame-
bord), Meidoornstraat 2 
www.dewinkelvanboskant.nl

• Jansen VeeVoer & Advies (Maurits 
Jansen), Bobbenagelseweg 3a 
www. jvva.nl

• Vullings Boomkwekerij (Wim Vul-
lings), Hulst 1 
www. boomkwekerijvullings.nl

• Café De Kroeg (Joost & Loes v.d. 
Akker), Borchmolendijk 11 
https://de-kroeg-pub.business.site

• Koot Schildersbedrijf (Twan Koot), 
Hurksestraat 12, Eindhoven 
www.kootschilders.nl

En om er nog maar een gezegde bij te 
betrekken: wie niet kan delen, kan niet 
vermenigvuldigen. Denk daarom bij uw 
komende aanschaf of horecabezoek 
aan deze nieuwe groep sponsors, maar 
natuurlijk ook aan de reeds aangeslo-
ten sponsors.

Al enkele jaren hebben we een stabie-
le sponsorcommissie met de leden 
Ronald ter Haak, Rien van der Zanden, 
Joep Dekkers en Wilco Verhagen. Ieder 
heeft zo zijn eigen taak en is aanspreek-
punt voor groep vaste sponsors. Die 
taken zijn niet of nauwelijks gewijzigd. 
Wat wel gewijzigd is, is de samenstel-
ling van de commissie. Aan het eind van 
het afgelopen seizoen gaf Joep Dekkers 
aan te willen stoppen vanwege drukte 
met andere werkzaamheden en zijn 
jonge gezin.

Joep, bedankt voor je inzet voor de 
sponsorcommissie en je ‘klanten’!

Al snel vonden we in de persoon van 
Patrick Rovers een gedreven en enthou-
siaste opvolger van Joep. Patrick heeft 
al enkele nieuwe sponsors aangebracht 
en zal, samen met Wilco, enkele taken 
van Ronald overnemen. Met name 
op het financiële vlak brengt Patrick 
kennis mee waar het ons nu nog (deels) 
aan ontbrak en die kennis is natuurlijk 
altijd meer dan welkom.

Tegelijkertijd met de komst van Patrick 
hebben we een zogenaamd CRM-pro-
gramma in gebruik genomen. We heb-
ben een abonnement genomen op het 
programma Spons-it, een programma 
waarmee zustervereniging v.v. Rhode 
/ van Stiphout Bouw goede ervaringen 
heeft en op basis waarvan wij beslo-
ten hebben om juist dit pakket aan te 
schaffen. Het geeft ons de mogelijkheid 
om relatief goedkoop en eenvoudig 

alle gegevens van onze 100(!!) spon-
sors op peil te houden, aan te vullen, 
te filteren, sponsordeals te bewerken 
en de voortgang van de betalingen te 
monitoren. Waar Ronald voorheen flink 
wat tijd besteedde aan het factureren, 
is het nu bij wijze van spreken met een 
druk op de knop mogelijk om aan alle 
sponsors per mail een gepersonaliseer-
de, correcte factuur, brief of uitnodiging 
voor een activiteit te versturen. Het 
vraagt nog wat afstelling en gewenning 
maar dan gaat het programma ons veel 
(tijd)winst opleveren.

De sponsorcommissie had ook haar 
aandeel in de zeer succesvol verlopen 
goederen- en dienstenveiling op 27 
oktober j.l. Met name Rien en Patrick 
hebben zich ingezet om respectievelijk 
kavels te werven en de afhandeling 
van de verkoop in goede banen te 
leiden. Kennis van en bekendheid met 
je sponsors is daarbij van wezenlijk 
belang gebleken. En dan blijkt weer 
dat de persoonlijke aandacht die wij de 
sponsors graag schenken zijn vruchten 
afwerpt; ongeveer de helft van onze 
sponsors werd benaderd en was bereid 
om (naast de sponsoring die ze jaarlijks 
al aan de club schenken) belangeloos 
een kavel in te zetten of zelfs op een 
kavel te bieden of aan te kopen.

Zonder anderen te kort te willen doen 
willen we toch even stilstaan bij het 
plotselinge overlijden van Rinus van 
Kasteren (7 februari 2018). Met zijn 
bedrijf Van Kasteren Restyling was hij 
als sponsor verbonden aan de club en 
hij liet ook met enige regelmaat zijn 
gezicht op ons sportpark zien. Rinus 
was een groot liefhebber van sport in 
het algemeen. Niet alleen van zijn eigen 
geliefde motorsport, waarin hij prachti-
ge sportieve successen beleefde, maar 
ook van voetbal, schaatsen etc. Rinus 
zat nooit om een praatje verlegen en 
was een graag geziene gast langs de lijn 
of aan de bar. Wij weten intussen dat 
zijn zoon Gilberto, met wie hij al langer 
samenwerkte, de kracht heeft gevon-
den om het bedrijf in de geest van 
zijn vader voort te zetten. Veel succes 
daarmee, Gilberto!

KOOP LOKAAL,
KOOP BIJ ONZE
SPONSOREN!!
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Rond de jaarwisseling hebben we 
bij alle sponsors weer het jaarlijkse 
eindejaarsgeschenk bezorgd. Het 
geschenk werd dit jaar geleverd 
door sponsor en Boskant-fan Slijterij 
Gérard, gevestigd in het winkelcentrum 
Heuveleind in Best en het bestaat uit 
een mooi kristallen whiskyglas met 
enkele miniatuurflesjes whisky en rum 
en nog wat andere lekkernijen. Mocht 
je boodschappen doen in dit winkel-
centrum denk dan ook eens aan deze 
trouwe sponsor. Hij heeft een mooi 
aanbod wijnen, likeuren en speciaal 
bieren en vaak leuke aanbiedingen. 
Volgend jaar krijgt een andere sponsor 
de gelegenheid het eindejaarsgeschenk 
te verzorgen.

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

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

Sponsorcommissie v.v. Boskant

Ronald ter Haak
Rien van der Zanden
Patrick Rovers
Wilco Verhagen

Nieuw sponsorcontract met Brabant Sports
Geen voetbal vanwege het koude weer betekent niet dat we stilzitten!
Het bestuur en de sponsorcommissie is verheugd te melden dat afgelopen don-
derdag 24 januari het sponsorcontract met Brabant Sports werd verlengd en 
zelfs uitgebreid; vanaf komend seizoen is Brabant Sports STERSPONSOR van de 
club. De ondertekening van het contract vond plaats in de kantine en dat werd 
natuurlijk bezegeld met een lekker glas bier. (zie foto) Dat het bedrijf sterspon-
sor is geworden gaan jullie de komende tijd ook zien op ons sportpark.

Brabant Sports is het bedrijf van Joop Seegers en Bas Bijnen aan de Claris-
senstraat 2a in Boxtel. Joop, voor velen van jullie nog wel bekend als voormalig 
speler van Boskant 1, startte zijn bedrijf bijna 9 jaar geleden samen met com-
pagnon Bas. De afbeelding van Joop als speler van Boskant 1 vind je vast op één 
van de vele elftalfoto’s aan de muur in de kantine of in het kleedlokaal. Toen 
kampioen op het veld, nu kampioen kledingleverancier!
Sinds vorig jaar is Brabant Sports aangesloten bij één van de grote inkoopor-
ganisaties op sportgebied, Sport2000. De beide eigenaren hebben allebei een 
mooie staat van dienst in de branche en beschikken over een gedegen vakken-
nis. Daarnaast hechten zij veel waarde aan persoonlijke aandacht en service. 
En daarin gaan ze ver! Zelf zeggen ze: “Wij zijn pas tevreden als jullie dat zijn! 
Wij zijn van mening dat tevreden klanten terugkomen. En wij zien jullie graag 
terug!” Als specialisatie vinden jullie in de ruime winkel alles op het gebied van 
onder andere voetbal, tennis en hockey. Maar ook alle andere sporten en de 
daarbij behorende artikelen van Nike en Adidas en alle andere bekende merken 
zijn bij Brabant Sports ruimschoots vertegenwoordigd. Joop en Bas onderschei-
den zich in hun service aan sportverenigingen, scholen en bedrijven. Zij zijn 
voor v.v. Boskant (en voor een lange lijst van andere clubs) een betrouwbare 
partner en leverancier gebleken als het gaat om de levering van sportmate-
rialen, promotionele- en teamkleding. Ze geven altijd een ‘op maat' advies. 
Ruim de helft van hun bestaan zijn ze al kledingleverancier en sponsor van 
v.v. Boskant. Omdat de samenwerking van beide zijden als zeer goed ervaren 
wordt, is er besloten tot een verlenging en zelfs verbetering van het lopende 
contract. Met het verlengen van dit verbeterde contract gaat de club van nog 
meer inkoopvoordelen kunnen genieten bij Brabant Sports. En daar genieten 
jullie, leden, natuurlijk van mee. Bij iedere aankoop van voetbalschoenen krijg 
je 10% ledenkorting. Er is bij Brabant Sports bovendien een Boskant-kledinglijn 
te verkrijgen van het merk Nike. Je kunt die kleding ook nog laten personali-
seren; net als je favoriete speler je naam op de rug van je shirt of initialen op je 
trainingspak.

Voor al je aankopen van sportkleding en –artikelen dus naar Brabant Sports 
aan de Clarissenstraat 2a (hoek Markt) in Boxtel. Het is slechts op 10-15 min.(!!) 
rijden van Boskant, er is ruime parkeergelegenheid voor de deur en in voor-
komende gevallen zorgt Joop ervoor dat je (na)levering in de kantine van v.v. 
Boskant wordt afgegeven.
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Ad van Hastenberg

IN MEMORIAM

Namens v.v. Boskant door Wil van der Linden 
uitgesproken tijdens de crematie bijeenkomst.

Vandaag, 22 december 2018, nemen we 
afscheid van een van de trouwste leden van 
voetbalvereniging Boskant; één van ons, want 
zo voelt dat in d’n Boskant. Afscheid van 
Ad(je) van Hastenberg die in ons ledenbestand 
geregistreerd staat als rustend. Eigenlijk klopt dat 
niet Ad, want je bracht nog steeds de clubbladen 
rond en je was lid van de onderhoudscommissie 
waarvan de leden gedurende het seizoen 
toch elke twee weken unnen halve dag op het 
sportpark te vinden zijn voor het verrichten van 
allerlei klusjes.

Ad is in 1955 lid geworden van v.v. Boskant. Vanaf 
1960 spulde hij in het uurste. Boskant voetbalde 
toen nog in de 2e klasse Brabantse Bond. Na twee 
kampioenschappen werd in ’66-’67 promotie 
gemaakt naar de 4e klasse KNVB.  Elf jaar later, in 
seizoen ’77-’78 werd Boskant opnieuw kampioen 
en promoveerde naar de 3e klasse. 
Je had toen weliswaar geen vaste plaots meer 
in het team, maar gedurende het seizoen hedde 
toch nog een aantal wedstrijden, of gedeelten er 
van, meegedaon.
Hoeveel wedstrijden je uiteindelijk in het uurste 
gespeuld het, is niet helemaal duidelijk. In 1975 
thuis tegen Zigo bende in ieder geval gehuldigd 
voor het speulen van de 500ste wedstrijd. Een 
glorieuze staat van dienst, dat mag gerust gezegd 
worden. Na een aantal seizoenen bij Boskant 2 
bende bij de veteranen gaan voetballen. Intussen 
was Aty ook al actief bij de jeugd en zodoende 
kon het wel eens gebeuren, tot leedvermaak 
van de aander veteranen, dat ge daor arriveerde 
met de verkeerde (te kleine) skoen in de tas. 
Uiteindelijk hedde de skoen aan de wilgen 
gehangen en hedde het tennissen ontdekt, een 
ideale combinatie van in- en ontspanning.

Ad, terug naor ut voetballen. Om heel eerlijk 
te zijn, ge liept de 100 meter niet binnen de 10 
seconden, daar hadde oew medespeulers vur. 
En koppe ......., veul anders dan per ongeluk, hek 
oew ok niet dik zien doen. Nee, ge waart unne 
slimme voetballer. Niet van hard, hog en weid, 
maar d’n bal mistal kort aan de voet. ‘Adje pingel’ 
zinne ze wel eens. Dodelijk als er een kans was 
om met un steekballeke iemand vrij vur de goal 
te zetten. Ge wast unne meester in het versieren 

van vrije trappen, maar méér nog, in het nemen 
er van. Da ging als het kon heel vlug. Dor hadde 
gin overleg vur nodig, jouw medespelers en dan 
met name jullie Christ, waren al lang gestart 
en wiste dat d’n bal er zo zou komme. Die 
slimmigheid leek wel aongeborre, want laoter 
bij het tennissen konde jouw tegenstanders, en 
soms bij het dubbelen ok oewen eigenste maat, 
daormee ok wel es foppen!

Gè was’t iemand van weinig woorden. Geen 
ellenlange verhalen, mar regelmatig een 
gevatte opmerking waaruit duidelijk bleek hoe 
jij er over dacht. Zo heb ik eens een keer mee 
geholpen bij het afbreken van het houten Wit 
Gele Kruisgebouw wat onze voetbalvereniging 
gratis kon ‘afhalen’ in Rooi. De stemming was 
al allerbest toen ik me meldde met: “Zo, ik 
heb ok mar es unne vrijen dag gevat bij Philips 
om hier mee te helpen; kijk mar, ik heb m’n 
werkschoen alvast aon gedaon. Ik zag jou meteen 
opkijken (en zo’n gebaar maken met jou hand) 
en reageren: Philips (met een uitroepteken), 
Werkschoen (met drie grote vraagtekens er 
achter)!!! De stemming werd er niet minder op, 
dat kunde wel begrijpe.

Ad was dus niet iemand van veel woorden, 
maar hij was er wel als de kippen bij als er iets 
‘geregeld’ moest worden. De voetballers onder 
de aanwezigen weten nog wel dat we met de 
selectie trainden op een stuk zand op de plaats 
waar nou het kleedlokaal stao. Met zo’n klein 
lèmpke, net genoeg om elkaar te zien. 
Er was unnen neie gearriveerd, uit Boxtel. Wilde 
naor d’n Boskant komme. Inne met veul talent, 
wist Jan de Schoep, Jan van der Heijden (de 
vader van Leo), te vertellen. Maar al vlug bleek 
dattie er nie hil veul van kon. Er kwam meteen 
actie. Ad, wie anders, regelde bij d’n trainer dat er 
tikkertje gedaon moest worre. Slingerletse. Kende 
dat nog? Beginnen met twee en dan de slinger 
steeds langer maken met degene die getikt werd. 
Dieje Boxelse konne ze natuurlijk niet gevangen 
krijgen. Elke keer als ze hem bijna hadden ging 
dat handje van Ad omhoog en dook hil de groep 
wir over de grond. Hij ha niks in de gate. Da han 
ze un kwartier vol  gehouwe, en toen gaf ie zich, 
kei kapot, toch mar over. Of dattie ooit afscheid 
genomen hi kan ik me niet mer herinneren Ad, 
mar ik weet wel dattie noit mer gewist is!!
(Handgebaar) 
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We wisten ut al wel, maar bij het vele werk in 
de onderhoudsgroep is gebleken dat Ad unnen 
echte vakman was en van alle markten thuis 
was. Dat hittie denk ik mede over gehouden uit 
de tijd dattie unnen ambtenaar waar! Want toen 
Harrie van Bakel, gemeente opzichter Bouw- en 
Woningtoezicht in Rooi, de lagere teams van 
Boskant ging trainen duurde ut niet lang dat Ad 
van baan verwisselde en met zunnen kruiwagen 
(figuurlijk dan) bij de gemeente belandde als 
onderhoudsmedewerker vur de Woningbouw. 
Van alles moes tie daor doen. Daor hedde veul 
ervaring opgedaon. Ik heb begrepen da ut wel 
wennen is gewist: Ambtenaren praoten mistal 
veul en werken …… (Handgebaar Ad)

Ad, ge was’t niet iemand die zomaar stil ging 
zitten, ge was’t altijd wel iets aon ut klussen. 
En nog een bietje zuinig ok, als ut kon. Stukken 
stroomdraad werden door jou verzameld en 
gestript om op een geschikt ogenblik ut kopper te 
verhandelen.
En dat handelen konde gerust aon jou overlaten. 
Thuis tegen Dijkse Boys, wel al lang geleje 
dus, werd er op het middenveld zelfs onder de 
wedstrijd gehandeld! Onze keeper, de Lange Jan, 
was daor getuige van. Ge had dan ook wel de 
juiste kooplui als tegenstander!

Bij de onderhoudsgroep hadde gij in Lowieke 
unne vaste maat. Un gouwe koppel vur d’n 
Boskant. Ut ging niet altijd van un leien dekske, 
en er werd soms, mistal met veul humor, stevig 
gestreje over de taakverdeling en de beste 
(slimste) manier van werken, maar uiteindelijk 
kwamen jullie er samen altijd wel uit.

Afgelopen 19 november hedde nog samen met 
Piet (van Hastenberg) en Lowieke de slagboom 
bij de ingang van het sportpark verwijderd. 
De laatste klus, blijkt achteraf!

Dat hadden we niet zien aankomme en ook niet 
verwacht.

Unne flinke tegenvaller.

We zullen je gaan missen. Jouw plek aan het 
hoofd van de taofel in de bestuurskamer zal 
leeg blijven. Vanaf die plaats gin geschilde 
appeltjes mèr, geen stekeligheden en/of gevatte 
opmerkingen, je handgebaar en natuurlijk ook je 
vakmanschap voor onze vereniging. 

Ad, bedankt voor je tijd bij ons clubke, bij de 
onderhoudsgroep, bij ons.
We zullen het moeten doen met de vele 
herinneringen, 
mooi herinneringen,
mooie anekdotes, 
dat wil ik je nog wel meegeven.
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Het archief van De Bal Is Rond is de afgelopen 40 jaar flink gevuld geraakt met leuke artikelen. 
In deze rubriek een terugblik op de rijke historie van ons clubblad.

GESPIERDE TAAL

Eigenlijk beste lezers, zijn het de maan-
dagochtenden die geleid hebben tot het 
schrijven van dit artikel. Wel met het 

doel ook u te helpen met de problemen die 
ongetwijfeld zo nu en dan de kop opsteken. 
Het kost mij tenminste elke keer weer veel 
moeite om de zwaar geteisterde ledematen 
in een sierlijke soepele beweging te krijgen. 
Het is in de huidige tijd te eenvoudig dit soort 
zaken met een simpel “Dúr valt toch niks 
aon te doen” af te doen, daarom ben ik in de 
“Openbare Bibliotheek” maar eens op zoek 
gegaan naar een wetenschappelijke ver-
klaring. Na een aantal uren naarstig zoeken 
denk ik het gevonden te hebben. In het “Me-
disch Vakblad voor Manuele Fysiotherapeu-
ten” ben ik een artikel tegengekomen van 
Drs. Per Renström wat (toevallig?) handelt 
over verschillende vormen van spierpijnen 
in relatie tot gedane inspanningen geduren-
de het weekend. Het kon niet beter beste 
lezers, het kon niet beter!

Om het u eerlijk te zeggen, ik ben me rot 
geschrokken, je houdt het niet voor mogelijk; 
het menselijk lichaam bestaat welgeteld uit 
zo’n 250 spieren, in alle soorten en maten! 
Toch verstrekt het artikel me ook enige op-
luchting, geen wonder dat de diverse (vlijm)
scherpe versnellingen op de zondagmorgen 
kunnen leiden tot enig ongemak op de vroe-
ge maandagmorgen. De onderste ledematen 
zijn namelijk goed voor zo’n 20 spierbundels; 
je kunt gerust van toeval spreken als geen 
enkel onderdeel daarvan op de maandag-
morgen bij het ontwaken ‘opspeelt’. Het ar-
tikel was zo interessant, dat ik er eens echt 
voor ben gaan zitten. Per Renström had z’n 
artikel overigens, gezien het aantal pagina’s, 
gerust in boekvorm kunnen uitgeven! Na 
het lezen van groot aantal bladzijden is het 
kwartje gevallen. Nu pas zijn een aantal za-
ken rondom onze ‘Volkssport nummer 1’ me 
duidelijk geworden. Ik raad u daarom allen 
aan dit artikel uitgebreid te lezen. Omdat de 
kans groot is dat het tijdschrift vanaf nu vaak 
is uitgeleend, zal ik voor U een tipje van de 
sluier oplichten om de grootste nieuwsgie-
righeid alvast te bevredigen.

Het zit hem in de naamgeving beste lezers, 
wanneer U dat doorheeft zal het voor U 
ook een stuk duidelijker zijn. Ik hoop niet 
persoonlijk te zijn, elke verdachte verwijzing 
naar personen binnen de vereniging Boskant 
bestempel ik bij voorbaat als zijnde puur 
toeval!!

Wandelaars zeggen vaak al op grote afstand 
te kunnen horen welke sport er wordt 
beoefend wanneer een sportpark wordt 
benaderd. Veel kabaal wijst in de richting van 
onze grootste hobby: VOETBAL. Een compli-
ment naar de dames, als het stil is wijst dat 
bijna altijd op een korfbalwedstrijd?? (info 
wandelaars; zou het echter ook kunnen dat 
er ‘uit’ gevoetbald wordt, red.).

Wetenschappelijk onderzoek bij een groot 
aantal voetballers heeft aangetoond dat het 
kabaal wordt veroorzaakt door een sterk 
ontwikkelde ‘Musculus orbicularis oris’; de 
kringspier van de mond. De werking van 
deze spier wordt heel dikwijls nog onder-
steund door de ‘Musculus buccinator’; de 
trompetterspier. Het aantal gele (en rode) 
kaarten blijkt nagenoeg recht evenredig met 
de omvang van beide genoemde spierbun-

dels. Naar de omgeving toe hebben deze 
spieren een verlammende werking op de 
‘Musculus auricularis superior en anterior’; 
de bovenste en onderste oorspier. 
In de wedstrijd heb ik persoonlijk wel eens 
overlast gehad van een tegenstander met 
een sterk ontwikkelde ‘Musculus masseter’, 
de kauwspier, waarvan de omvang in sterke 
mate wordt bevorderd door kauwgom die 
over de datum is! Vooral in combinatie met 
de eerder genoemde trompetterspier kan de 
tegenstander al van grote afstand ‘getroffen’ 
worden, het liefst tussen de ogen!

Voor een andere spiergroep moet ik U 
wijzen op de beelden die op TV wel eens te 
aanschouwen zijn. Ik doel dan bij atletiek op 
de atleten die vaak strompelend met veel 
pijn en moeite de eindstreep halen. Die ver-
krampingen blijken te zijn veroorzaakt door 
de ‘Musculus scalenus anterior, M.s. medius 
en M.s. posterior’.  Jawel, U leest het goed, ze 
zijn met z’n drieën: de voorste, de middelste 
en de achterste scheve spier. Het hangt er 
van af hoe je loopt, welke spier.......!

De ‘Musculus trapezius’, de monnikskapspier, 
is een spier die vooral in katholieke kringen 
sterk ontwikkeld is (vroeger, nu niet meer 
zo erg). Met een beetje ontwikkelde M.t. 
kwam je, zoals bekend, al snel in aanmerking 
vuur ‘Ut Simmenarie’. Een spier die in het 
algemeen bij de vrouwelijke kunne wat meer 
in het oog valt, is de ‘Musculus pectoralis 
major’, de grote borstspier, al moet in een 
aantal gevallen wat bescheidener gespro-
ken worden van de ‘M.p. minor’. Met enige 
oefening overigens moet je in staat zijn er 
een bierglas bovenop de zetten (bron A. 
Schwarzenegger, 1987). En anders houdt u 
het maar op een borreltje!

Bij het verder lezen van het artikel van de 
heer Perström kwam ik een spiermassa 
tegen die vooral sterk ontwikkeld is in de 
Zuid-Europese landen en opvallend genoeg, 
ook in Duitsland. Ik spreek dan over de ‘Mus-
culus pronator teres’, de ronde voorover-
kantelaar! Het zou voor de heren scheids-
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rechters in die landen verplicht moeten zijn 
vooraf  bij de spelers, en dan met name de 
aanvallers, de omvang van die spiergroep na 
te meten. Daardoor zou de brave tegenpartij 
een ‘geheide’ strafschop bespaard kunnen 
blijven (Jaaa.......ren later is door de UEFA de 
VAR in gebruik genomen!, red.). 
Een probleem waar de vele ‘Schoefelaars’ 
(gemeentelijke ambtenaren die in het voor-
jaar en zomer de plantsoenen bijhouden, 
red.) mee te maken hebben, heb ik me laten 
vertellen, is de overlast aan de ‘Muscu-
lus extensor digitorum’ de gemeentelijk 
vingerstrekker. Een van de methoden om 
het ziekteverzuim onder de 10% te houden 
was het aanbrengen van een dwarssteun op 
het einde van de schoffel. U merkt het beste 
lezers, alles heeft een diepere achtergrond! 
Personen die op wat jongere leeftijd uitdijen 
hoeven niet te letten op vertier en vermake-
lijkheid. De ‘Musculus rectus abdominis’ de 
rechte buikspier ontbreekt vermoedelijk, of 
is in afwijkende (naar buiten staande en ron-
de) vorm aanwezig. Een veel voorkomende 
kwaal in de huidige welvaartmaatschappij. 
Heel direct heeft deze spiermassa een in-

vloed op de ‘Musculus gluteus maximus’, de 
grote bilspier. Het gezegde ‘wàn kont’ wordt 
op deze manier ook nog eens wetenschap-
pelijk onderbouwd.

Een spiergroep die de vrouwelijke kunne, 
in het algemeen wat vaker dan de manne-
lijke, naar de zogenaamde ‘Fruitdag’ doet 
verlangen is de ‘Musculus gracilis’, de slanke 
dijspier. Ook mannen zien het resultaat van 
zo’n dag met spanning tegemoet; het oog wil 
ook wel eens wat!!
Voor de volgende spiergroep moet ik toch 
een klein beetje persoonlijk worden. Ik doel 
dan op het feit dat Ruud van der Zanden 
(een kleine update, red.) tijdens een wed-
strijd bijna altijd nog bij de bal kan, ook al 
verwacht je dat allang niet meer. Personen 
die zo ongeveer een meter tachtig-negentig 
lang zijn en achterin spelen hebben er patent 
op. De reden daarvan is te zoeken bij de 
‘Musculus peroneus longus’ en de ‘Musculus 
extensor digitorumlongus’. U raadt het al, de 
lange kuitbeenspier en de lange tenenstrek-
ker. Het lijkt soms wel alsof ze nog uitschuif-
baar zijn!!

Voordat ik afsluit wil ik nog even stilstaan 
bij het fenomeen dat veel doelpunten in het 
NOS Sportjournaal op zondagavond nauwe-
lijks of helemaal niet meer op het netvlies 
terecht komen. De oorzaak moet gezocht 
worden bij de ‘Musculus orbicularis oculi’, 
de kringspier van het oog. De bovenmatige 
inspanningen op de vroege of wat latere 
zondag, in combinatie met het vloeibare 
(Bavaria) sap wat wordt genuttigd om het 
vochtverlies aan te vullen, hebben een zo-
danige verlammende werking op de eerder 
genoemde M.o.o. dat die niet meer in staat 
blijkt de ‘luiken’ open te houden!

Rust ze en slaap zacht.

S. Pier (‘Musculus flexor pollicus’; de duim-
b(z)uiger)

De Bal Is Rond editie 1996-3
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IJSHOKKIE OP ZUN BÈST
’t Hééj alwir vurscheijne daag tameluk flink gevrôrre,
en van de zondag op de môndug is Kindje Jezus wir gebôrre.
’t Waar jammer want de Kerst waar van’t jaor wèr nie wit,
En dè klopt nie, want op de radio hat ie ut nog zô goewd gezid.

De miste mense waare tusse Kerst en Neijjaor lekker vrij,
des ’n goei gewônte de leiste jaore mè dees tijj.
En zo ontstond donderesnao ut trène ’t idee,
um te gaon ijshokkieje de zondag: en wie gô tur dan ammel mee?

Un enkelde die vruger echt aalt van de (ijshokkie)pertij waare,
han, mèèn ik, nog veul lààst van de toendertijd opgelope blaare.
Want ut grupke wà op ouwejaorsdag nog ’s tamelijk actief wô zijn,
waar eigeluk en ok dus jammergenoeg net iejt of wè te klein!

Um tien uur vertrekke, nao de visdommel, vanaf un toew kuntine,
sommige mè d’n auwto, sommige mè de fiets: dè koast minder bunzine.
Ondertusse waar dur nog un klein kwekske ijzel nôr beneje gevalle,
oplette dus; en vural op oew fiets nie gôn zitte kwalle.

De visdommel lààg er, toen we daar aonkwaame, nog maagdeluk beij,
’t waar eigeluk zunt um dè te verniele mè dà boere skatsgereij.
’t Leej goewd want vlg’s Jantje van Franse waar ’t al 9 cm dik,
zelfs mè un pàr centimeters minder waar ’t vur ons ôk al dikke mik.

Alleman zààt in de weij wè onwennig mè zun feeters te kloote,
sommige skatse ware te klein, iemes anders haj wir veul ten groote.
Mèr nao efkes reej alleman wà hark-eigtig in ’t rond,
en flots, vur ge ’t wist laag d’n urste al op z’n dikke kont.

Trallerhande klippeltjes kwaamunner toen vur d’n dag,
houwt, ijzer, alumienium of wèvur materiaal ut ôk weze mag.
Zelfs opa’s luije stoewl ha t’ur volgus mèn veul mi geleeje,
want mè de vûrtse linkse stoelpoot wier ôk al in de rondte gereeje.

De hokkieploegge wiere zô irluk muggeluk saame gesteld,
we han dur beij innen hille goeie bè,
tenminste dè wier dur de organizasie zo verteld.
Toen wier dur afgetrapt en bots, de puk laag al erregus in ’t riejt,
’t waar al mee un hil kurweil tusse Wilco en dun Biet.

Zowè 18 goals en 13 groote rooze duurdedees pertij,
zeer voewte, de scheits floot af en wèllie dus verrekes blijj.
Want Edje ha un groooooote pan ertesoep int vuruitzigt gesteld,
en daor han wellie ’t krèk hil de merge al op geteld!

Wè jammer vur ons, hij laag vurdomme nog in zunne todhoop,
dus vûr de skatsers waar dizze keer ginne ertesoep te koop.
Nee, iejt afpraote en dan vun alles gôn vurzinne,
dôr kande dun ôrlog eigeluk ok al nie meej winne.

Sanderrun-daags dinne de speirkus hier en daor wè zeer,
màr ja dè gebeurt mi neijjaorwel ’s dikker unne keer.
Zo gauw ès ’t wir kan, dan ziede ons wèr gins in reije,
en dè gebeurt, es’t ijs mar ’s vlug zô gôn leije.

IJsmeester Wijdema.

P.S. De keer dur-op waarder dus wel snert en die smakte ondanks
dèt ie waar aongebrand vrijj behoorlijk. Es ge mar honger hèt wônne.

De Bal Is Rond editie 1996-1
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UM UT BLAAIKE TE VULLEN!

In een moordend tempo fietste ik Tweede Paasdag 
langs de Nijnselseweg richting Markt met de be-
doeling een goed plaatsje te bemachtigen voor de 

buis bij Appie, om maar niets te hoeven missen van 
de, volgens velen, allesbeslissende wedstrijd van het 
seizoen: P.S.V. - Ajax. Mijn tempo lag ongeveer gelijk 
met dat van twee Italiaanse ‘vrienden’ van Johan 
Museeuw, op het moment dat hij lek reed in ‘De Hel 
van het Noorden’.

Ik, en vele Boskanters met mij, was die bewuste 
middag afgereisd naar het verre Nijnsel om de derby 
tegen Rhode bij te wonen. Op de vraag wat ik met 
Pasen zou gaan doen, had ik op de donderdag-
avond na de training verklaard dat ik eigenlijk niets 
met voetbal te maken wilde hebben in dit lange 
luie weekend, nu er tot onze verbazing toch geen 
programma was voor de boertjes uit Boskant. Dat 
was dan ook de reden dat ik me richting ‘d’n Eim-
bert’ begaf. Wat eigenlijk ‘De Hel van het Zuiden’ had 
moeten worden, ontpopte zich in een echt potje de-
gradatievoetbal. Het was zoals het weer die middag; 
het leek heel aardig, maar het kon niet overtuigen. 
Het meest voor de hand liggende alternatief was 
daarom een uitgebreide inspectie van de kantine 
en dan met name de bar. De eerste pilskes gingen 
er net zo gemakkelijk in als de penalty waarmee de 
Rhode-mannen een 0-1 voorsprong namen.......!

Op de terugweg inderhaast nog even ‘op Nènsel’ bij 
de Super binnengeschoten, want ook die was op 
Tweede Paasdag open, voor enkele pakken P.S.V.-
vla om straks de overwinning te kunnen vieren. Door 
het al eerder genoemde moordend tempo dat ik 
aanhield en de venijnige tussensprintjes teneinde 
een BBA-bus te ontwijken was de vla intussen tot 
pudding met slagroom verworden. Wat een feest!!!

Met een rood, bezweet hoofd en een hoeveelheid 
snot aan m’n neus waar Erik Breukink jaloers op zou 
zijn, kon ik nog net voor Piet Friet (in Mokum beter 
bekend als Piet Patat) ‘d’n Dommel’ binnenstormen 
en wist me te verzekeren van een plaats tussen de 
‘echte’ kenners van het spelleke. De meeste aanwe-
zigen waren op de hand van Advocaatje en de zijnen, 
om de simpele reden dat Appie zijn seizoenkaart van 
het stadion aan de Frederiklaan voor eigen gebruik 
slechts sporadisch uit de portemonnee haalt. Een 
select groepje ‘kenners’ zette de toon door massaal 
op ‘de Boeren’ te gokken; de rest volgde als mak-
ke schapen; zij kozen, heel toepasselijk op Tweede 
Paasdag, eieren voor hun geld. Omdat notabene uit-
eindelijk ’n Feijenoorder met de pot aan de haal ging, 
bleek de P.S.V.-vla bij thuiskomst bedorven.......!

Ook v.v. Boskant moet munt kunnen slaan uit 
haar naamsbekendheid, bedacht ik mij terwijl ik de 
bedorven pakken P.S.V.-vla uit m’n fietstas viste. 
Via m’n allang overleden opa had ik de directeur 
van de melkfabriek (die ook al geruime tijd naar de 
eeuwige jachtvelden is) wellicht kunnen overtuigen 
om het gat in de markt te dichten met een nieuw 
product: Boskant-vla. Uiteraard blauw met wit van 
kleur (evenals de Boskant-tandpasta), fris en fruitig 
van smaak om de nare nasmaak van een misgelopen 
kampioenschap(?) te verdrijven, met rechtsdraaiend 
melkzuur zodat linksbenige spelers ook rechtsbenig 
kunnen worden en met niet te veel conserverings-
middelen, dat houdt de consument namelijk alert dat 
de vla niet bederft. Zuivelgiganten, ga uw gang!!

Kantinus

De Bal Is Rond editie 1996-1
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Winnaar: Boskant VR1

2e plaats: Boskant 3 3e plaats: Boskant 1

FOUTE PARTY
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Jubileumquiz
Dit jaar bestaat onze vereniging 70 jaar. Tijd om door middel van 
een speciale jubileumquiz eens terug te blikken op verschillende 
gebeurtenissen uit de geschiedenis van v.v. Boskant.
Meespelen? Zet de juiste antwoorden in een e-mail en stuur deze naar 
media@vvboskant.nl, onder vermelding van je naam. Deelnemen via 
Facebook is ook mogelijk door een privébericht te sturen naar het officiële 
account van v.v. Boskant, te bereiken op facebook.com/vvboskant. 
Meespelen is mogelijk tot 31 maart. Heb jij de meeste goede antwoorden 
gegeven, win je een mooie prijs! Succes!

In 1992 speelde Boskant 1 een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen FC Groningen. Boskant begon 
voortvarend en kwam zelfs op een 1-0 voorsprong. 

Uiteindelijk kwam Groningen toch nog terug en won het met 
2-5. Gerard Otten maakte één van de twee doelpunten. Wie 
maakte het andere doelpunt?
Een kleine hint: Zijn achternaam is nu nog steeds wekelijks 
terug te vinden op het wedstrijdformulier van Boskant 1.

1 Onze vereniging werd opgericht op 7 november 
1949. Op de avond van de oprichting meldden 
62 leden zich aan, onder toeziend oog van de 

allereerste voorzitter van onze vereniging. Wat was de naam 
van deze voorzitter?

2

In de periode voordat het huidige v.v. Boskant 
uiteindelijk werd opgericht, werd er al in 
verenigingsverband gevoetbald in ons dorp. Naast 

Brabantia was ook H.B.S. een voorganger van v.v. Boskant. 
Volgens de tegenstanders stond dit voor ‘Harde Boeren 
Schoppers’, maar wat betekende de afkorting echt?

A. Heel Boskant Samen

B. Hoger Beter Spel

C. Heldhaftig Barmhartig Samenspel

3

v.v
. B

osk
ant

70

Als je onze kantine binnenkomt, zie je ze meteen 
hangen; de collages van onze kampioenselftallen. 
De jaartallen krijgen jullie alvast cadeau, maar kun 

jij de rest aanvullen? We zoeken de hoofdtrainer van dienst, 
de tegenstander in de kampioenswedstrijd en de uitslag van 
deze wedstrijd?

A. 1977-1978

B. 1986-1987

C. 1990-1991

D. 2006-2007

E. 2007-2008

4
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Boskant werd voor het laatste kampioen in 
het seizoen 2007-2008. Welke vijf spelers die 
onderdeel waren van dat kampioenselftal, hebben 

dit seizoen, elf jaar later, ook nog minuten gemaakt in ons 
vaandelteam?

5 Het huidige speeltuintje, tussen het hoofdveld 
en veld twee in, heeft zijn beste tijd wel gehad. 
Het staat er dan ook al weer ruim 20 jaar. Het 

werd geopend in 1998, door destijds het jongste lid van de 
vereniging. Wie was dit lid, dat jaren later in een andere sport 
nog erg dicht bij plaatsing voor de Olympische Spelen was?

6

Vandaag de dag kost een 
lidmaatschap voor senioren bij 
onze vereniging €150,50 per 

seizoen. Dit was natuurlijk wel anders bij 
de oprichting van onze vereniging, terug 
in 1949. Hoeveel bedroeg destijds de 
contributie (in guldens)?

A. fl. 0,50 per week

B. fl. 2,50 per week

C. fl. 5,00 per week

7 De huidige kleedlokalen plus staantribune werden geopend in 1990. 
Dit gebeurde onder andere met een wedstrijd tussen Boskant en 
combinatieteam van spelers van Nijnsel, Ollandia en Rhode.

Deze wedstrijd werd op een spectaculaire manier ‘geopend’. Hoe?

A. De wedstrijdbal werd gebracht door
 drie parachutisten.

B. Het clublied werd vooraf op grootse
 wijze vertolkt door Piet de Koning.

C. Romario, destijds topscorer van de
 Eredivisie, verrichtte de aftrap.

8

De rekenvraag. Het gebruik van een rekenmachine 
is toegestaan. Neem allereerst het jaartal waarin 
de eerste damesafdeling van onze vereniging is 

opgericht. Trek hier vervolgens het aantal lichtmasten dat 
ons sportpark telt vanaf. Tel daar dan het aantal 35+ teams 
dat v.v. Boskant momenteel heeft bij 
op. En trek hier als laatst het 
aantal kleedlokalen dat 
we hebben weer vanaf.

Op welk voor Boskant 
belangrijk getal kom je
dan uit?

9 Internet is tegenwoordig niet meer weg te denken 
uit onze samenleving. Op vvboskant.nl is van alles 
te vinden over onze vereniging. Zo kom je er het 

programma, de uitslagen, de teams en algemene informatie 
over de vereniging tegen. Een aantal jaar geleden heeft de 
website een frisse opknapbeurt gekregen. Maar in welk jaar 
ging de eerste versie van onze website online?

10
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Winnaar 7-tallen: Boskant JO7-1G

Winnaar 11-tallen: Boskant MO15-1

Originaliteitsprijs: JO12-1
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BEESTENBOEL
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Hoofdlijnen Algemene Ledenvergadering
Boskant, 22 november 2018

Jaarverslag afgelopen seizoen 2017-2018

Het complete jaarverslag staat op de website, secretaris 
noemt een aantal highlights:

• Het totaal aantal leden daalde licht ten opzichte van 
seizoen 2016-2017 (van 331 naar 323). 

• Begin van  het seizoen ’17/’18 mochten we voor de 2e 
maal het BRON toernooi organiseren.

• Nog steeds belangrijke openstaande vacatures voor 
grote posten (voorzitter/penningmeester/kantinebeheer-
der), gelukkig wel veel andere vacatures ingevuld

• Maaike van de Wijdeven en Rien van de Zanden werden 
tijdens de (laatste) voorjaars ledenvergadering gekozen 
tot sportvrouw en sportvrijwilliger van het jaar. 

• Het jaar van de invoering van de AVG
• Het jaar van de invoering van nieuwe wedstrijdvormen
• Het jaar van de continuering van de vele samenwerkings-

gesprekken (SRM, BRON, MFA)

Technische Commissie

Rudy Neggers meldt dat vanaf volgend seizoen de wegen 
van Mayk van Driel en v.v. Boskant  gaan scheiden. Er moet 
derhalve gezocht gaan worden naar een nieuwe trainer. 
De opleidingsvergoeding voor Ruben Rodrigues die we van 
FC Den Bosch tegemoet kunnen zien zullen we besteden 
aan de opleiding van onze jeugd.
Rudy benoemt 2 belangrijke vacatures: contactpersoon 
lagere elftallen (en dames) en contactpersoon meisjes- en 
vrouwenvoetbal. Met name deze laatste functie is nieuw 
en cruciaal om het vrouwenvoetbal binnen onze club extra 
aandacht te geven.

Sponsorcommissie

Ronald ter Haak (voorzitter sponsorcommissie) geeft een 
overzicht van de nieuwe sponsoren, die van harte welkom 
worden geheten bij de vereniging. We hebben afscheid 
genomen van een heel bijzondere sponsor Marielde van 
den Broek - de Koning die samen met haar vader meer dan 
40 jaar (hoofd)sponsor is geweest. Als nieuwe hoofdspon-
sor hebben we Ton van de Wijdeven mogen verwelkomen. 
Ronald roept alle leden nog op wederom op v.v. Boskant te 
stemmen bij de Clubkas campagne van de Rabobank. 

Financiën

Omdat er geen penningmeester is en om dit ook te bena-
drukken is de financiële verslaglegging beknopt gehouden. 
Er is wel een grafiek getoond met een positief verschil in 
baten en lasten van €9.509 dit geeft een stijgende lijn aan 

t.o.v. het seizoen daarvoor, het seizoen ’16/’17,  waarin 
we door ingrijpende maatregelen weer net uit de rode 
cijfers aan het kruipen waren. Gezien het aangekondig-
de subsidiebeleid van de gemeente Meierijstad glooit er 
ook op veldhuurgebied licht aan de horizon. Vanwege de 
mogelijke komst van een MFA wachten we af om in gesprek 
te gaan met de gemeente over hun beleid (harmonisatie 
huurtarieven en subsidies) om accommodatie over te ne-
men en hiermee verenigingen te gaan ontlasten. Vermeld 
dient te worden dat de financiële huishouding en financi-
ele rapportage meer dan voortreffelijk wordt bijgehouden 
door Jolanda van den Elsen. Dankzij haar laten we op 
financieel vlak geen steken vallen. Feit is wel dat er iemand 
in het bestuur ontbreekt die een vakkundige begroting 
kan opstellen en deze monitoren. Tevens is een financieel 
bestuurslid nodig in gesprekken met derden. Verdere me-
dedelingen waren dat de contributie niet wordt verhoogd 
en een verzoek om vooral op onze club te stemmen bij de 
Rabobank “spek de clubkas” actie.

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

Vrienden van Boskant

Er wordt door Peter van der Heijden een mooi groot bord 
onthuld. Hier staan al veel plaatjes met namen op vermeld, 
maar het is nog lang niet vol. Meer leden zijn dus welkom. 
Net zoals ideeën waar het geld aan besteed zou kunnen 
worden.

Goederen- en dienstenveiling

De opbrengst was goed geheim gehouden en dat het een 
overweldigend succes was, was ook voor niemand een 
verrassing. Toch waren tijdens de ledenvergadering veel 
aanwezigen overbluft door het bedrag dat na aftrek van de 
(minieme) kosten overbleef: € 26.535,-!! Een ongelofelijk 
resultaat dankzij de inzet van een grote groep kundige en 
enthousiaste vrijwilligers, kopers en sponsoren. Waar het 
geld voor ingezet gaat worden is nog niet duidelijk. Tijdens 
de vergadering werd wel duidelijk dat er gedacht moet 
worden aan investeringen op duurzaamheidsgebied.
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Bedankje vrijwilligers

Omdat de sponsor/vrijwilligersavond dit jaar vroeg in 
het seizoen was, is er vorig voetbalseizoen geen officieel 
bedankmoment geweest om vrijwilligers die, vele jaren in 
een specifieke functie vrijwilligerswerk hebben verricht,  te 
bedanken. Om deze mensen alsnog in het zonnetje te zet-
ten is dat deze ledenvergadering gebeurd. Jan van Boxtel, 
Jan van Hastenberg en Marjan Veldkamp waren eind vorig 
seizoen al bedankt en vandaag was het de beurt aan Joani-
ta van den Berk, Anita van den Oever, Jolanda Eijkemans, 
Sandra van der Laar, Ad van der Laar, Jurgen van der Laar, 
Peter Smulders, Peter Habraken, Marcel Boonman, Carli 
Kreijveld, Wilbert van der Heijden en Koos Brands.

Bestuursverkiezing

Bestuurslid Roy van der Linden met de portefeuille PR en 
Media was aftredend en herkiesbaar. Middels handopste-
ken werd Roy herkozen in het bestuur.

MFA + sportpark/materialen

Willy van der Heijden licht de stand van zaken rondom de 
MFA toe. Tijdens de dorpsraadvergadering van een week 
tevoren was enige onduidelijkheid ontstaan over het 
betrekken van de school bij de plannen. Ook tijdens onze 
bestuursvergadering blijkt dit een punt van aandacht. Bert 
de Koning brengt dit onderwerp ter sprake.
Er is op dit vlak nog geen duidelijkheid te geven. Feit is dat 
er uitgezocht moet worden wat er haalbaar is en wat er 
wenselijk is. Dat de MFA langzamerhand een belangrijk ge-
spreksonderwerp binnen ons dorp wordt, dat verder reikt 
dan de gezamenlijke sportverenigingen is duidelijk. De ko-
mende tijd (bijvoorbeeld na het haalbaarheidsonderzoek) 
zal duidelijk worden hoe zaken ervoor staan. Belangrijk 
is dat ieder individu in Boskant zich goed laat informeren 
en probeert een duidelijke eigen mening te vormen. Goed 
luisteren naar anderen, voor- en nadelen van scenario’s 
neutraal op je laten inwerken en je niet te veel door emo-
ties laten leiden is hierbij essentieel.

Wat ons sportpark betreft kan gesteld worden dat we door 
zelfwerkzaamheid, veel geld besparen. We krijgen een 
mooi bedrag van de gemeente door veel zelf te doen. Denk 
hierbij aan egaliseren, mollen vangen, belijnen. Wat minder 
mooi is, is een extreem stijgende energierekening. Er wordt 
naarstig gezocht naar de oorzaak hiervan.

Kantinecommissie

Huub van der Zanden neemt het woord namens deze com-
missie. Met behulp van veel vrijwilligers en onder leiding 
van de kantinecommissie bestaande uit: Marian Veldkamp, 
Thijs van Asveldt, Sylvia Olislagers, Jolanda van den Elsen 
en coördinator Huub van der Zanden, lukt het om de 
kantine draaiende te houden. Alles lijkt “normaal” maar 
dat is het zeker niet. Hulp is en blijft heel hard nodig en het 
streven is nog steeds om terug te gaan naar de oude situ-
atie waarin een kantinebeheerder de touwtjes in handen 

heeft. Speciale aandacht in de huidige situatie verdient de 
planning, de bezetting tijdens activiteiten en doordeweek-
se wedstrijden. 

Activiteitencommissie

Ron van Breemen neemt namens Ilona van de activiteiten-
commissie de activiteitenkalender door en vraagt tevens 
aandacht voor de biljartcompetitie die sinds Jan van Box-
tel gestopt is, nog steeds niet opgepikt is. Tevens aandacht 
om (extra) vrijwilligers te krijgen bij het oliebollenbakken 
op oudejaarsdag.

Vacatures

Getoond op scherm zijn: penningmeester, voorzitter, be-
stuurslid, voorzitter jeugdcommissie, leden jeugdcommis-
sie, vlagger Boskant 35+ 1, zaterdagdienst/zondagdienst, 
trainer JO-15, kantinebeheerder(s), kantinevrijwilliger(s), 
verenigingsscheidsrechters, vrijwilligerscoördinator, con-
tactpersoon lagere elftallen, contactpersoon meisjes- en 
vrouwenteams.

Vrijwilligersbeleid

Maarten van der Linden legt uit: Gezien de grote hoeveel-
heid (belangrijke vacatures) is de noodzaak duidelijk. Het 
is belangrijk om beleid te ontwikkelen betreffende het: 
binnenhalen, behouden, belonen en soms beëindigen van 
vrijwilligers(taken). Er moet een overzicht gemaakt gaan 
worden met alle vrijwilligerstaken binnen onze club. Elk 
lid wordt persoonlijk benaderd om deze lijst in te vullen en 
aan te geven welke taken iemand leuk vindt of ambieert 
om voor Boskant te gaan doen. Hieruit moet een database 
ontstaan waarmee we aan de slag kunnen. Maarten zoekt 
dringend mensen die deze taak op willen pikken, waarna 
er hopelijk in de toekomst snel en accuraat mensen bena-
derd kunnen worden voor specifieke functies binnen onze 
club.

Mededelingen algemeen

Er wordt gevraagd om de datum van 25 mei in de agenda 
te zetten. Dit is de datum voor een gecombineerde afslui-
tings/vrijwilligers/sponsoravond.

Rondvraag

Ad van der Laar oppert om bij het door Maarten genoemde 
vrijwilligerslijstje mensen verplicht 1 kruisje te laten zetten 
en Peter van der Heijden benoemt dat hij voor diegenen 
die nog geen lid van de Vrienden van Boskant zijn inschrijf-
formulieren bij zich heeft.
Hierop werd de vergadering gesloten. Omdat er geen stem-
men geteld hoefde te worden is de pauze overgeslagen en 
werd het drankje dat normaal gesproken tijdens de pauze 
wordt aangeboden na de vergadering geschonken.
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Tussenstanden senioren 2018-2019

Boskant 35+1 1e klasse 1

# Team G P DPV DPT

1 Boskant 35+1 10 30 52 6

2 Ulysses 35+1 10 17 24 21

3 Ollandia 35+1 9 15 22 23

4 Rhode 35+1 11 14 25 26

5 SCMH 35+1 8 13 20 20

6 Avesteyn 35+1 9 13 21 17

7 Ravenstein 35+1 9 13 19 20

8 RKKSV 35+1 9 13 23 26

9 Achilles Reek 35+1 10 12 19 28

10 Schijndel 35+1 9 11 19 22

11 SBV 35+1 9 11 16 19

12 Hapse Boys 35+1 9 0 13 45

Boskant 3 reserve 5e klasse 19

# Team G P DPV DPT

1 Heeswijk 4 10 30 51 9

2 Blauw Geel'38 7 10 25 50 21

3 Avesteyn 3 10 21 32 21

4 Avanti'31 3 10 15 26 27

5 Nulandia 4 9 11 26 22

6 DVG 4 9 10 17 27

7 Schijndel/DE WIT 4 10 10 26 33

8 Rhode 5 9 9 12 34

9 Nijnsel 4 8 7 19 35

10 Boskant 3 9 6 20 30

11 Mariahout 4 8 4 12 32

Boskant 4 reserve 6e klasse 42

# Team G P DPV DPT

1 Erp 6 11 28 54 28

2 Gemert 9 10 27 57 21

3 Festilent 8 10 22 39 14

4 Handel 3 9 18 31 16

5 Volkel 5 11 18 33 27

6 Boerdonk 2 12 14 29 37

7 UDI'19/CSU 15 11 13 25 27

8 Odiliapeel 4 10 12 26 39

9 Boekel Sport 6 10 11 22 35

10 R.K.S.V. Sparta'25 8 11 11 39 34

11 Boskant 4 10 10 35 40

12 Venhorst 5 11 0 11 83

Boskant 2 reserve 3e klasse G

# Team G P DPV DPT

1 Boskant 2 12 31 35 14

2 UDI'19/CSU 3 13 24 40 25

3 Erp 3 12 20 23 16

4 Rhode 3 12 20 23 20

5 Nijnsel 2 11 19 19 15

6 R.K.S.V. Sparta'25 3 12 18 25 26

7 DVG 2 13 17 28 22

8 HVCH 5 11 16 22 26

9 Nulandia 3 10 14 23 19

10 SV TOP 4 12 11 22 35

11 FC Uden 2 12 7 22 40

12 Blauw Geel'38 3 12 3 17 41

Boskant 1 4e klasse I

# Team G W GL V P DPV DPT

1 Nijnsel/TVE Reclame 1 14 9 3 2 30 32 12

2 Avesteyn 1 11 9 2 0 29 26 6

3 Nulandia 1 13 8 1 4 25 23 15

4 DVG 1 13 7 2 4 23 27 13

5 Boskant 1 14 5 5 4 20 20 23

6 SCMH 1 13 5 2 6 17 18 17

7 Vorstenbossche Boys 1 13 5 2 6 17 24 30

8 WEC 1 12 4 3 5 15 17 18

9 SDDL 1 12 4 2 6 14 17 25

10 Boxtel 1 13 4 1 8 13 19 25

11 NLC'03 1 11 3 3 5 12 10 19

12 Cito 1 11 3 2 6 11 16 19

13 Ravenstein 1 12 3 2 7 11 16 26

14 Herpinia 1 12 2 2 8 8 9 26
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Boskant VR1 6e klasse 6

# Team G P DPV DPT

1 Nijnsel VR2 9 21 34 13

2 Nooit Gedacht VR3 10 21 43 19

3 VOW VR2 11 19 21 23

4 Schijndel VR1 11 17 44 19

5 Handel VR1 9 16 31 21

6 Boskant VR1 10 16 26 19

7 WEC VR1 9 15 11 9

8 Rhode VR2 10 13 19 33

9 WHV VR1 8 11 13 12

10 Boerdonk VR1 9 10 16 23

11 Boekel Sport VR2 10 10 24 19

12 Blauw Geel'38 VR2 10 0 8 80

Boskant 35+2 1e klasse 2

# Team G P DPV DPT

1 WEC 35+1 10 27 32 9

2 Vorstenbossche Boys 35+1 10 25 55 13

3 Avesteyn 35+2 11 22 43 20

4 Heeswijk 9 10 21 26 14

5 Boskant 35+2 11 16 29 30

6 Irene 35+1 10 15 21 19

7 WHV 35+1 11 15 27 32

8 HVCH 35+1 10 11 18 23

9 DSV 35+1 9 10 12 21

10 SV Milsbeek 35+1 10 9 16 36

11 HBV 35+1 9 7 15 37

12 DAW Schaijk 35+1 11 1 11 51

Gehoord & gezien
Behulpzaam

Als je de 40 gepasseerd bent kom je erachter dat je met tweeën 
net iets meer kunt dan alleen. Op bijgaande plaatjes kun je voorbeelden zien waar je 
elkaar mee kunt helpen als echte mannen zijnde. Je kunt elkaar helpen om je jas aan 
te trekken, of je kunt elkaar helpen tijdens het koken (of zijn het illegale, zeer winstge-
vende praktijken waar Frans en Rien zich mee bezig houden???

Traptechniek

Tijdens een thuiswedstrijd van ons eerste elftal, waar op het veld minder te beleven viel, 
was er buiten het veld des te meer consternatie en hilariteit. Nadat voor de zoveelste keer 
een bal hoog het veld uit geschoten werd, bleef deze boven in een boom hangen. Toen Willy 
van der Heijden met een ladder op weg ging naar de ʻplaats delict’ achter de Boskantse dug 
out, werd door de technische man bij Boskant de opmerking gemaakt dat Mayk inderdaad 
nog op zoek was naar iemand met een goeie trap.

Ei-bike

Menigeen zal tijdens de eerste dartsavond 
voor senioren een glimlach op zijn gezicht 
gehad hebben bij het binnenkomen van de 
kantine. Dit omdat er vlak voor de ingang een 
fiets stond met een eierdoosje achterop. En 
ook heeft menigeen de neiging moeten onder-
drukken om hier een keertje op te slaan... Wie 

neemt er een eierdoosje mee naar de kantine? Wat is het verhaal hierachter? Bij 
navraag is de verklaring simpel. De eigenaar van deze fiets (ruimschoots boven 
de 70) wil eigenlijk graag meedoen met zijn leeftijdsgenoten. Daarom heeft hij 
nu dus zelf een E(i)-bike geconstrueerd met geen accu maar een (leg)batterij 
(doosje) achterop. Alhoewel......., als hij de tekst op het doosje goed had gelezen 
dan zag hij dat de eieren van scharrelkippen afkomstig waren en niet uit een (leg)
batterij. Hieraan kun je dus altijd een nep Ei-bike herkennen!!
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Ereleden

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

Leden van verdienste

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

Openingstijden kantine

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

Lidmaatschap

Ledenadministratie
Emiel van den Elsen (tel. 06 - 11990953)
E-mail: ledenadministratie@vvboskant.nl

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

bankgegevens
• Afmeldingen

Administratie & contributie-inning
Jolanda van den Elsen (tel. 0413 - 478900)

Contributie seizoen 2017-2018

Soort lid Contributie

Pupil € 81,75

Junior € 94,50

Senior € 150,50 (incl. wasgeld)

Rustend lid € 60,00

Ereleden en leden van verdienste betalen géén 
contributie.

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

Personen, die na het begin van een seizoen maar 
voor 1 januari lid worden, betalen de volledige 
contributie. Personen, die tussen 1 januari en het 
einde van het seizoen lid worden, betalen 50%.

Rechten & plichten
Het lidmaatschap brengt met zich mee dat je 
gebruik kunt maken van alle faciliteiten op ons 
sportpark, je ontvangt het clubblad, je hebt gratis 
toegang tot de thuiswedstrijden van alle teams, je 
bent (beperkt) verzekerd, enz.

Daarnaast wordt van onze leden verwacht, dat ze:
• netjes omgaan met materialen en gebouwen;
• zich beschikbaar stellen als hulp wordt gevraagd 

bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden 
en/of bij de organisatie van activiteiten;

• zich netjes gedragen op en naast het veld (nor-
men en waarden!).

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

Bestuur

Naam Functie E-mail

Ronald ter Haak Voorzitter voorzitter@vvboskant.nl

Ron van Breemen Secretaris secretaris@vvboskant.nl

Vacature Penningmeester -

Rudy Neggers Voorzitter TC rudyneggers@hotmail.com

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

Vacature Kantine & activiteiten -

Maarten van der Linden Algemeen bestuurslid maarten_van_der_linden@hotmail.com

Roy van der Linden PR & media royvdlinden@gmail.com

Jeugd

Naam Functie E-mail

Vacature Voorzitter -

Inge Schenning Secretaris jeugdcommissie@vvboskant.nl

Tom van der Gouw Algemeen commissielid tomvdgouw@hotmail.com

Edwin Eijkemans Algemeen commissielid edwin.eijkemans@hetnet.nl

André Olislagers Algemeen commissielid andreolislagers@kpnplanet.nl

Maaike van de Wijdeven Algemeen commissielid maaikevdwijdeven@outlook.com

Wilma Kuijpers Algemeen commissielid wilma-adjan@hetnet.nl

Kim van de Wijdeven Wedstrijdsecretaris wedstrijdenjeugd@vvboskant.nl

Jolanda van Acht Oefenwedstrijden vvboskantoefenwedstrijdenjeugd@hotmail.com

Rob van der Heijden Lid TC jeugd Rob8916@hotmail.com

Mark van der Heijden Lid TC jeugd markvdheijden@live.nl

Overige e-mailadressen v.v. Boskant

E-mail Beheerder(s) Toelichting

info@vvboskant.nl Rudy Neggers algemeen e-mailadres

ledenadministratie@vvboskant.nl Emiel van den Elsen ledenadministratie

sportpark@vvboskant.nl Algemeen beheer computer in de kantine

activiteiten@vvboskant.nl Ilona van Galen activiteitencommissie

kantine@vvboskant.nl Huub van der Zanden kantinecommissie

media@vvboskant.nl Michael vd Hove & Ben Heijmans commissie pr & media

Contactpersonen
Ledenstand januari 2019

Soort lid Aantal

Pupillen 40

Junioren 51

Senioren 130

Rustende leden 96

Totaal 317

Clubinfo




