
Boxtel - Boxtelaar Eric van Weert 
hoopt met zijn voetbalteam Boxtel 
9 op zaterdag 1 juli uit te kunnen 
komen tegen het team FC de 
Rebellen in ‘De Wedstrijd van je 
Leven’, een wedstrijd die is uitge-
schreven door FOX Sports en KPN. 
In FC de Rebellen spelen oud-profs 
zoals Glenn Helder en John de 
Wolf. Het team uit Boxtel zette als 
ultiem wapen om stemmen te 
werven voor de wedstrijd een 
video-oproep van darter Michael 
van Gerwen in. Met succes: Boxtel 
9 kreeg voldoende stemmen voor 
een top tien notering en is daarmee 
nog volop in de race voor de 
ultieme hoofdprijs. Maandag 
volgde de volgende troef: een 
videoboodschap van kersvers 
bekerwinnaar Donny van de Beek.

Het vriendenteam Boxtel 9, ofwel 

‘De Figuranten’, zoals de spelers 
zichzelf noemen, komt uit in de 
zesde klasse op zondag en staat 
momenteel stijf onderaan de 
ranglijst. Speler Eric van Weert is 
daar zelf ook vrij nuchter over. 
“Alles voor de derde helft”, laat hij 
deze krant weten. Toch heeft zijn 
team één grote droom: op zaterdag 
1 juli spelen tegen FC de Rebellen 
met onder meer oud-voetballers 
Glenn Helder, John de Wolf en 
Ricky van den Bergh. Het team en 
met name coach Michael 
Ossenblok (Coach Takkie), die 
volgens Van Weert de echte 
superlijm van het team vormt, zette 
zich in om zoveel mogelijk stemmen 
te verzamelen.

De voorrondes eindigden afgelopen 
week en omdat Boxtel 9 vooraf-
gaand aan het eindigen van de 
stemronde een e-mail ontving dat 
zij op dat moment om de tiende 
plaats streden, besloot Eric van 
Weert zijn dartmaat Michael van 
Gerwen in te schakelen voor de 
bijzondere oproep. “Ze willen héél 
graag tegen FC de Rebellen gaan 
voetballen”, laat Van Gerwen 
weten in zijn video-oproep. “Dat 
gaat natuurlijk niet zomaar: daar 
heb je veel likes voor nodig en tsja, 
daar gaan we een handje bij helpen 
natuurlijk”, roept hij mensen op te 

stemmen op ‘de oude veteranen’ 
van Boxtel 9, waarvan de darter 
veel spelers kent.

De video-oproep van de darter had 
succes. Boxtel 9 belandde in de top 
tien. Uiteindelijk zal een jury uit de 
tien resterende teams een winnaar 
kiezen. Dat zal gebeuren aan de 
hand van het aantal stemmen, 
maar ook de creativiteit waarmee 
het team stemmen heeft geworven. 
De winnaar zal op 1 juli FC de 
Rebellen thuis op bezoek krijgen. 
Van de wedstrijd wordt bovendien 
live verslag gedaan door FOX 
Sports, inclusief voor- en 
nabeschouwing, interviews van 
Hans Kraaij jr en wedstrijdcom-
mentaar van Koert Westerman. En, 
voor de heren van Boxtel 9 niet 
onbelangrijk: Radio Veronica 
verzorgt een derde helft met de 
Veronica drive-in show.

De Boxtelaren hadden echter met 
Van Gerwen nog niet al hun kaarten 
op tafel liggen: ook Ajacied Donny 
van de Beek plaatste maandag een 
stemoproep op Facebook voor de 
veteranen van Boxtel 9. Op 12 mei 
weten de Boxtelaren of ze zich 
kunnen gaan voorbereiden op een 
clash met ‘De Rebellen’. Tot die tijd 
kun je nog stemmen op Boxtel 9 via 
www.wvjl2019.nl.
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Feelwise focust...

Sinds begin dit jaar ben ik als 
coach/trainer betrokken bij het 
programma ‘Onbeperkt Talent’. 
Dit programma is ontwikkeld 
voor hogeropgeleide 
medewerkers met een arbeids-
beperking die bij de Rijksoverheid 
werken. Doel van dit programma 
is om het zelfrespect, de zelfregie 
en de zelfkennis van de 
deelnemers te vergroten.

Een arbeidsbeperking kan gaan 
over autisme, een psychische 
stoornis, een visuele handicap of 
doofheid. Dat is voor de persoon 
in kwestie in meer of mindere 
mate levensbepalend. Ik weet 
nog dat er ooit een vriendje bij 
zoonlief kwam spelen. Hij stelde 
zich voor met: ‘Ik ben Tom en ik 
heb ADHD’. Au. Want wat 
maakt Tom met de toevoeging 
ADHD anders voor mij? Voor mij 
is hij Tom die wellicht iets drukker 
is in zijn aanwezigheid. Of die 
cliënt, die na de diagnose ADD 
ineens patiënt werd. Hij durfde 
niet meer te werken, terwijl hij 
dat tot de diagnose volop had 
gedaan.

Gelijkwaardige plek voor 
iedereen
Wat me triggert, is dat we in een 
maatschappij leven waarin we 
elkaar labelen. Ik heb nagedacht 
over wat mij daar zo in raakt. We 
hebben allemaal wel ‘iets’, 
niemand is perfect. Waarom zien 
we elkaar niet als gelijken? 

Waarom zijn we zo geneigd 

om (onbewust) te denken en 
handelen in uitsluiten (’jij bent 
anders’) om vervolgens weer 
door beleid, regelingen of 
doelgroepenbepaling in te sluiten 
(’je mag erbij’)?

De vraag is of de persoon in 
kwestie de insluiting als een 
werkelijk warm welkom ervaart. 
Hij (of zij) heeft immers 
(ongevraagd) een stempel 
gekregen. Net alsof hij erom 
heeft gevraagd om blind te 
worden. Eén ding is zeker: dat 
stempel maakt onzeker en 
knaagt aan zelfvertrouwen.

Eigen Waarde brengt Econo-
mische Waarde
Ik pleit voor het ontwikkelen van 
Eigen Waarde. ‘Gewoon’, zonder 
specifiek beleid of specifieke 
doelgroep. Het creëren van een 
individuele plek voor dat wat elk 
mens te bieden heeft op basis 
van zijn/haar kwaliteiten, 
talenten en mogelijkheden. De 
autist die onwijs goed kan 
focussen en de persoon met 
gehoorproblemen die enorm 
goed kan observeren. De 
beperking is de versterking!
Eigenwaarde brengt econo-
mische waarde. Vanuit de duide-
lijkheid en het fijne gevoel van 
een gelijkwaardige (werk)plek 
voor elk individu. Meedoen en 
meetellen.

Laten we -gewoon- doen, dan is 
iedereen uniek!

Birgit Vandermeulen heeft sinds 2008 
haar coachpraktijk Feelwise. Het is haar 

kracht om jou verder in je kracht te 
zetten. Om je zelfkennis te laten 

groeien, rust in het hoofd te brengen & 
plezier in dat wat je doet. Zij denkt met 

je mee om je leven gericht vorm te 
geven zoals het voor jou klopt, zowel 

op het werk als privé. Haar motto luidt: 
Het leukste wat je kunt kennen is jezelf. 

Een motto waar zij, samen met haar 
cliënten, met veel passie, plezier en 

professionaliteit vorm aan geeft.XziXzi Photography

www.vanderwijstkleinvak.nl

Loopt de rits van uw jas, broek, rok, laars 
of tas open? Wij kunnen deze in vele 
gevallen repareren zonder de rits te 

vervangen! Ook drukknopen, nestelringen, 
et cetera vervangen wij direct!

WAAR? Bij van der Wijst Kleinvak. 
Donderdag op de weekmarkt in Vught 

Moleneindplein van 12.00-17.00. Vrijdag 
op de weekmarkt te Boxtel van 8.00-12.30.

RITS STUK?

R. Dijkhuizen steunt Patrick van den Aker. Hij gaat de marathon van 
Chicago rennen en zamelt daarmee geld in voor KiKa.

OPROEP LUCHTPOST
Benieuwd hoe het nu is met die kennis, vriend of vriendin die 
Boxtel verruild heeft voor een nieuw thuis in het buitenland? 

Stuur een e-mail naar: 
redactie@demooiboxtelkrant.nl met eventuele contactgegevens en 

wij gaan erachteraan. 
Wie weet zie je diegene binnenkort terug in de Luchtpost.

Voetballers van Boxtel 9 maken kans op  
‘wedstrijd van hun leven’

Teken- en dichtwedstrijd voor boek tegen pesten

Dag der Kampioenen in Spiegeltent

Esch - De 11-jarige Melvin Erkemij 
uit Esch, onder meer bekend van 
de actie waarbij hij knuffels voor 
kinderen in Nepal maakte, werkt 
momenteel aan een boek tegen 
pesten. Het boek heet ‘Een Ode 
aan de Knuffel’ en bevat verschil-
lende knuffelverhalen van onder 
meer Marco Borsato en Corry 
Konings. Nu organiseert hij een 
teken- en dichtwedstrijd voor 
mensen die hun creatie graag in 
het knuffelboek vereeuwigd zien.

Ook een Donald Duck strip met 
een pluizige knuffel in de hoofdrol 
is voor het boek van de jonge 
Esschenaar in de maak. Met de 
opbrengst van ‘Een Ode aan de 
Knuffel’ organiseert de jonge 
Esschenaar een creatief evenement 
voor gepeste kinderen.

In de wedstrijd kunnen kinderen in 
drie leeftijdscategorieën strijden 
voor een plekje in het boek. Kijk 
voor meer informatie over de 
wedstrijd, of het boek op 
www.peacebymelvin.com of mail 

voor de wedstrijdvoorwaarden 
naar peacebymelvin@gmail.com. 
De voortgang van het project is te 
volgen op www.facebook.com/
peace.by.melvin.

Boxtel - Alle Boxtelse sportkampioenen worden op vrijdag 21 juni in de 
Spiegeltent in het park van Kasteel Stapelen gehuldigd. De kampioenen 
zullen op deze Dag der Kampioenen, georganiseerd door de gemeente 
en Boxtel Vooruit, door sportwethouder Herman van Wanrooij in het 
zonnetje worden gezet. Sporters die in aanmerking komen voor de 
huldiging kunnen zich tot 1 juni aanmelden.

Op 21 juni zullen vanaf 19.00 uur 
de sporters tot en met 16 jaar 
gehuldigd worden. Later op de 
avond, om 20.30 uur, volgen de 
A-junioren en senioren. Voor 
deelname gelden enkele 
voorwaarden, zoals dat de sporter 
uit de gemeente Boxtel moet 
komen, lid moet zijn van een 
sportvereniging die is aangesloten 
bij een landelijk erkende sportbond 

en een podiumplaats moet hebben 
behaald bij een door die bond 
georganiseerd kampioenschap. Bij 
de aspiranten, pupillen en junioren 
tot en met 15 jaar komen alle 
individuele kampioenen en alle 
teamkampioenen in aanmerking. 
Bij de A-junioren, de senioren en 
de veteranen komen naast alle 
individuele kampioenen bij de 
teamsporten bij de senioren 

uitsluitend het eerste team en bij 
de A-junioren alleen het A-1 team 
in aanmerking.

Spelers en kampioensteams 
kunnen zich voor de feestelijke 
avond aanmelden door een e-mail 
te sturen naar dagderkampi-
oenen@hotmail.com. Daarin 
moeten in ieder geval de naam 
van de vereniging, namen van 
speler of spelers, het behaalde 
kampioenschap en een contact-
persoon namens de vereniging 
aangegeven worden. De 
aanwezige sporters en teams 
worden in tenue verwacht op de 
Dag der Kampioenen.

Melvin Erkemij. (Foto: Isabel Erkemeij / Soulmates Images)

Michael van Gerwen. (Archieffoto: 
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