
SAMENKOMEN IS EEN BEGIN 

BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG 

SAMENWERKEN IS EEN GROOT SUCCES 

- HENRY FORD- 

Welkom allemaal op onze Nieuwjaarsreceptie en het is alweer het jaar 2020. 

 

Voorop durven lopen.  

Durf jij voorop te lopen,  durf jij het voortouw te nemen? 

 

Ik wil hier zo nog even op terug komen want er zijn vele manieren van voorop 

lopen maar ik wil nu eerst even met jullie samen terugblikken op het afgelopen 

jaar. 

Een jaar waar we recentelijk een topspeler van de club een mooi beeld hebben 

kunnen overhandigen als dank voor zijn inzet, zijn liefde voor onze club.  

Harrie Wouters, die helaas een hele zware wedstrijd aan het spelen is en wij 

wensen hem en zijn familie heel veel kracht en steun aan elkaar! 

Belangrijke spelers waarvan we afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen 

zijn o.a. Harrie Geraerts, Karel Vromans en Scheepers.  

Spelers die wellicht niet zo op de voor grond traden maar daarom niet minder 

belangrijk zijn geweest. 

Het geeft een warm gevoel om tijdens de afscheidsdiensten te ervaren wat hun 

betrokkenheid , de rol bij onze vereniging voor hen betekent heeft en vaak hun 

hele leven lang! 

Het veranderende klimaat speelt ook bij onze vereniging steeds meer mee.  

Is het niet de aanhoudende regen,  is het niet de winter, dan wel de extreme 

hitte en droogte tijdens de zomermaanden. We krijgen van alles aan ons 

voorbij en voorspelbaar voor geen meter! 

Ook nu wil ik toch de inzet van onze werkgroep sportparkbeheer hier weer 

noemen en loven.  Ik ervaar wekelijks dat we een club zijn met veel topspelers 



ieder op zijn eigen niveau en kwaliteit! Spelers die voorop durven en willen 

lopen! 

Ons sportpark wordt stilletjes aan steeds beter, stap voor stap, want het blijven 

ambtenaren, aangepakt. De zonnepanelen zorgen voor duurzaamheid en zo 

gaat de gemeente de komende periode in ieder geval dit jaar de kleedlokalen 

opknappen. Blijkbaar zijn we dan nu toch eindelijk aan de beurt! 

De kwaliteit van onze velden is en zal altijd een dingentje blijven. Goed om te 

constateren dat de contacten met de gemeente hierover goed zijn. Iedereen is 

van goede wil!  Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we samen alles  evt. direct 

kunnen verhelpen. Dat kunstgras voor een trainingsveld een oplossing zou 

kunnen zijn weten we allemaal maar ook het prijskaartje helaas.   

Zoals het klimaat veranderd, veranderd er veel om ons heen en waar we zelf 

ook aan mee doen. De maatschappij wordt steeds individueler. Mede ook door 

de GSM en computers. Soms lijkt het wel dat we niet in de gaten hebben dat je 

gemakkelijker en sneller met de persoon naast je kunt communiceren door 

deze aan te spreken i.p.v. weer met de telefoon te gaan appen. 

De juiste toon van de muziek neerzetten is dan zeker een uitdaging. In een 

groepsapp ervaar je dat een bericht zo verschillend gelezen kan worden. Een 

bericht van mij leest Henry zo, maar Joris leest hem weer anders, Paula weer zo 

en Rob verwijderd zich maar meteen uit de app. Dit kan leiden tot 

misverstanden die dan weer veel energie kosten om dit weer goed te krijgen. 

En dat is natuurlijk jammer. 

Maar veranderingen / ontwikkelingen moeten we niet willen stoppen. Dat zou 

ook niet goed zijn. Veel veranderingen zijn ook goed en noodzakelijk. 

Technische ontwikkelingen gaan steeds verder. Wanneer krijgen wij ook een 

VAR en is misschien voetbal.tv wel een voorloper.  

De ingebouwde navigatie in de auto kennen we al een tijdje maar dan nog  

moet je er natuurlijk wel goed met om kunnen gaan!  

Zo weten we dat Piet Luiten al jaren zorgt dat de tenues en ballen bij 

uitwedstrijden komen. Alleen uit tegen Budel liep het iets anders.  

Terwijl de jongens half ontkleed zaten te wachten in het kleedlokaal en de 

tegenstander en scheids al op het veld stonden was Piet nog steeds aan dolen 

in Budel en kon de wedstrijd pas een half uur later beginnen. Maar Piet nam 

wel 3 punten mee naar huis ! 



Op de aankondiging van Peter Jonkman zaten we natuurlijk niet echt te 

wachten. Zo geeft Peter eind vorig jaar aan dat hij na dit seizoen, na 3 jaar 

hoofdtrainer van onze vereniging, plaats wil maken voor een nieuwe trainer.  

Peter heeft altijd al aangegeven dat 3 jaar vaak zijn max is dus dit zat er aan te 

komen. 

Hij heeft op zijn manier de groep verder laten rijpen, laten groeien en zijn we 

nu al enkele seizoenen een mooie “middenmotor” in de derde klassen waar we 

ook thuis horen met de kwaliteiten die we nu bezitten.   

Onze selectie is betrekkelijk jong en dat biedt als trainer natuurlijk 

mogelijkheden maar ook beperkingen.  

Ik hoop dat de groep, de beide teams,  ook dit seizoen een mooie acceptabele 

eindklassering neer kunnen zetten. Het 1e kan genieten van mooie derby’s die 

we nu in de 3e klasse hebben en zij ook ons kunnen laten genieten.  

Ons 2e door een sterk collectief, de inzet en wil, ons weer positief doen 

verbazen. 

Ik hoop ook dat  beide teams zo een mooi afscheidscadeau kunnen bieden aan 

Peter die hij ook zeker verdient. 

In de trainerswereld word vaak gesproken van een houdbaarheidsdatum van 

een trainer. Naar mijn idee geldt dit ook voor een voorzitter en vind ik dat die 

van mij nu na ongeveer 14 jaar ook gekomen is.  

Daarom is er een speciale commissie,  op verzoek van het hoofdbestuur,  actief 

op zoek naar een opvolger en de verwachting is dat deze eind van dit seizoen 

gevonden zal zijn.  

Ze zijn opzoek naar een opvolger die samen met een enthousiast , capabel 

bestuur, met een geweldige vereniging voorop durft te lopen.  

De voetbalcommissie kon dus ook op zoek naar een opvolger. Snel na de 

aankondiging klopte Robbert Verhoeven bij de commissie aan en na een prettig 

gesprek waren we er snel uit.  

Het positieve gevoel en door zijn enthousiasme hebben we er alle vertrouwen 

in dat Robbert een geschikte opvolger zal zijn. 

Hierdoor hebben we ook voor komende seizoen, met Robbert erbij,  een 

enthousiaste technische staf op onze selectie teams. 



De meisjes en de dames van onze vereniging zijn ook sterspeelsters.  

Samen met de begeleiding  durven zij zeker ook voorop te lopen en zie wat 

voor positiviteit dit binnen de vereniging veroorzaakt.  

Zij hebben het ook zelf verdient dat wij ze al jaren serieus nemen en dit komt 

niet alleen door de succes van de Oranje dames nu. 

Voorop lopen door out of the box te denken en te handelen.  

Samenwerking bespreken evt. opzoeken wat jaren geleden ondenkbaar was.  

Zo zijn we nu in gesprek met Hoogeloon om ook met hen hierover te 

brainstormen. Praten over mogelijke oplossingen als het echt noodzakelijk gaat 

worden. 

We hebben,  als we om ons heen kijken,  ongetwijfeld een aanbod van veel 

talenten, aan disciplines,  aan capaciteiten op ons sportpark aanwezig die hier 

elke week, elk weekend op ons sportpark rondlopen.  

Wie herkent ze, wie loopt voorop en spreekt ze aan? 

Zoals ook vaak oplossingen voor problemen  voor de hand lijken te liggen denk 

ik echt dat we bruikbare krachten meer zo binnen handbereik hebben dan we 

denken.  

Meerdere bruikbare krachten, die we hard nodig hebben voor de toekomst. 

Naast de selectie hebben we de seniorenelftallen. Een onderdeel van de 

vereniging dat belangrijk is en het fijne is,  een onderdeel die veelal zelf hun 

zaken regelen, onderling of soms  evt. in overleg met het bestuur.  

Daarentegen is de jeugd wel een stuk veeleisender maar dat mag ook. Dat is 

vanzelfsprekend. Daar begint het. Daar start de opleiding van spelers die later 

de stap naar de senioren gaan maken de continuïteit van de vereniging 

waarborgen. 

 En ik durf te stellen dat niet alleen bij de topclubs maar ook bij ons, 

amateurclubs, werken met jeugd en alles daarom heen ook TOPSPORT is !! 

Mijn complimenten!   

 
 
 



Elk elftal , elk team , elke vereniging heeft topspelers nodig. Veel topspelers en 
ieder op zijn eigen niveau. spelers die voorop willen gaan door aan te pakken!  
 
Het voortouw willen nemen en niet voorop lopen omdat ze dan misschien in de 
spotlight komen te staan. 
 
Spelers die met elkaar en voor elkaar samen 1 sterk team vormen, samen met 
volle teugen genieten en beleven wat horen bij onze vereniging vv Hapert kan 
brengen! 
 
Dankjewel allemaal , dankjewel sponsoren en  nogmaals voor allen een gezond, 
gelukkig en succesvol 2020 ! 
 

Gerard Straatman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


