Presentatie vv Hapert
Vraagtekens en uitdagingen!

Communicatie

Elke vereniging kent uitdagingen,
maar vv Hapert staat aan de vooravond van een seizoen met enkele
bijzondere.

Een voetbalclub valt of staat niet bij een
balletje binnenkant paal erin of eruit
of een gemiste promotie of dreigende
degradatie. Dat hoort allemaal bij het
voetbal. Waar een club wel bij valt of
staat is een goede communicatie. En
dat geldt op alle fronten. Als er onderling
op het veld tussen de spelers niet goed
wordt gecommuniceerd zal de wedstrijd
worden verloren, gegarandeerd. Als het
bestuur onderling niet goed communiceert zal er geen goed beleid gevoerd
worden en zal de club ten onder gaan.
Als er binnen de commissies niet goed
wordt gecommuniceerd zal het werk
blijven liggen en zal er niet gevoetbald
kunnen worden. Als de club niet goed
communiceert naar de buitenwereld toe
zullen er steeds minder leden komen en
zal de club ophouden te bestaan. Als de
leden onderling niet goed communiceren
zal de sfeer en het draagvlak van de club
verdwijnen.
Communicatie is de basis voor een goede onderlinge samenwerking en voor het
kweken van begrip voor elkaar. Het klinkt
makkelijk en logisch maar in de praktijk
gaat het nogal eens fout. En als het eenmaal fout is gegaan kost het een heleboel
extra communicatie om het allemaal weer
recht te breien, als dat al lukt, want vaak
is het kwaad dan al geschied en staan

Halverwege het vorige seizoen werden
we verrast door het Corona-virus en
de competitie werd abrupt beëindigd.
Nu is het de vraag hoe lang we het in
het nieuwe seizoen 20-21 kunnen voetballen, zonder dat het virus opnieuw
roet in het eten gooit. Het is een hele
uitdaging om het virus buiten de deur
te houden. Ondanks dat we daar ons
uiterste best voor doen, hebben we al
elftallen in quarantaine gehad. Ik vraag
nadrukkelijk aan iedereen om hierin zijn
of haar verantwoordelijkheid te nemen.
Doe het niet alleen voor jezelf, maar
vooral ook voor anderen zoals onze
vrijwilligers, zodat iedereen in een veilige
omgeving kan blijven sporten.
Het is een uitdaging om te blijven
verenigen en verbinden in deze bijzondere, misschien wel bizarre tijd.
Een andere uitdaging kent onze nieuwe
hoofdtrainer Robbert Verhoeven.

Met een voor onze begrippen ruime
selectie, mag hij de juiste keuzes
maken om van ons eerste elftal een
steady derdeklasser te maken. Het is
wat mij betreft geen vraag of hem dat
gaat lukken.
Tenslotte staat de vereniging voor de
uitdaging om een goede nieuwe voorzitter te vinden. Gerard Straatman heeft
aangegeven een stapje terug te willen
doen. Na vele jaren het vertrouwde
gezicht te zijn geweest van vv Hapert,
is het voor hem nu tijd voor andere
zaken. De vraag is nu: wie wil de grote
schoenen van Gerard vullen?
Een commissie is daarmee hard aan
de slag gegaan en ik heb het vertrouwen dat ze op korte termijn een
geschikte kandidaat zullen vinden om
onze vereniging, samen met alle leden
en vrijwilligers, in de komende jaren
verder uit te bouwen tot een clubke
waar iedereen graag bij wil horen, zich
fijn voelt en sport kan beleven. Iedereen
op zijn of haar niveau.
Iedereen een fijn en sportief seizoen
gewenst, maar blijf vooral gezond!!
Henry van Gerwen
Voorzitter a.i. vv Hapert
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de hakken reeds in het zand. Iedereen
zal het hebben meegemaakt en achteraf
hebben gedacht: dat had anders gekund
en beter gemoeten.
En hoe communiceren we dan?
“Vroeger”, dat woord wil ik eigenlijk niet
gebruiken want elke tijd heeft zijn eigen
wetten en gebruiken. En ook toen ging
het wel eens mis, maar de manier van
communiceren was wel anders. Je kon
iemand bellen of je ging naar elkaar toe.
Tegenwoordig gaat het vaak via de app
en dat is eigenlijk een heel slecht medium
hiervoor. Prima voor korte berichten
maar niet voor discussies. Je ziet elkaars
lichaamstaal niet maar alleen de platte
tekst die vaak op meerdere manieren kan
worden uitgelegd. De nuance ontbreekt,
berichten worden gedeeld en doorgestuurd zonder dat de achterliggende
gedachte meegaat. Het heeft al vaak
een klein probleem groot gemaakt en
andersom. Zaken verduidelijken en
uitspreken lukt niet digitaal maar alleen
fysiek. Spreek elkaar aan en bespreek
je probleem. Loop elkaar niet voorbij of
wacht tot de ander het initiatief neemt.
Ondanks alle sociale media en diensten
is het menselijk contact nog steeds de
enige goede manier van communiceren.
Marco van den Heuvel
PR en communicatie
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T HUUKSKE Dames/meiden
GRA N D CA F E HA P E RT

Na een abrupt einde van het vorige
seizoen staan onze dames en hun
staf weer te popelen om er een leuk
en sportief jaar van te maken. Albert
Schellekens, Theo Beekman, Hans
Adriaanse en Jeffrey Bernard gaan de
dames op technisch en tactisch gebied
ondersteunen om zo het damesvoetbal
naar een hoger level te tillen. Hapert
VR1 spelen hun wedstrijden in de 4e
klasse. Hapert VR2 voetballen een
klasse lager. Onze dames en de tech-

nische staf gaan vol goede moed de
strijd aan tegen de dames uit de regio.
Ook op zaterdag zie je steeds meer
meisjes op ons voetbalveld.
Een goede ontwikkeling, die wij als
club zéker stimuleren. De meisjes spelen
in gemengde teams bij de jongere
jeugd. En onze JO12-2 bestaat alleen
uit meisjes. Zij spelen in een gemengde
competitie.
Daarnaast is vv De Kempen MO 19-1
ook zichtbaar op ons sportpark.

Dit is een stichting met als doel het
beoefenen van voetbalsport en het
ontwikkelen van voetbaltalent bij meisjes
in de regio te bevorderen.
vv Hapert heeft een samenwerking
met vv De Kempen. Kortom bij vv Hapert
is er volop aandacht voor dames- en
meisjesvoetbal!
Paula Bottram
Voetbalzaken dames/meisjes

We gaan er weer vol tegenaan, maar blijven alert
We zijn weer begonnen en er wordt weer enthousiast gevoetbald. Iedereen is weer lekker bezig met voetbal en
de jeugd wil – misschien wel meer dan anders – het beste uit zichzelf en hun team halen.
Als club zijn we uiteraard alert op hetgeen er gebeurt en doen er dan ook alles aan om te kunnen blijven voetballen.

Stersponsoren

Selectie vv Hapert
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Nieuwe trainer van vv Hapert: Robbert Verhoeven
Allereerst wil ik vermelden dat ik fantastisch
ben opgevangen bij de club. Door
het hartelijke welkom van de spelers,
staf, bestuur en clubleden heb ik een
goed gevoel over de start en ga ik het
seizoen met vertrouwen en heel veel
zin tegemoet.
Ik voel me ook thuis bij een dorpse
vereniging waarbij de eigen spelers de
kern vormen van het team. Doorstroming
van de jeugd en het beter maken van
spelers vind ik uitdagend maar ook het
meest belangrijk. Afgelopen seizoen
ben ik een aantal wedstrijden gaan
kijken en zag een jonge selectie waar
echt nog rek in zit. Een hechte groep
spelers die elkaar door en door kennen
en ook bevriend zijn buiten het voetbal.
Natuurlijk helemaal super maar wat ik

wel merk is dat hierdoor soms bepaald
voetbalgedrag geaccepteerd wordt
wat niet binnen de afspraken past.
Het corrigerende en coachend vermogen naar elkaar (en niet naar de
scheidsrechter) mag nog verbeterd
worden.Voetbaltechnisch en tactisch
zitten een groot aantal speler nog niet
aan het plafond. Dit is voor mij de
uitdaging om deze spelers te helpen in
hun ontwikkeling en te kijken wat hun
maximale niveau is. Belangrijk hierin is
ook hoe goed de spelers zich verzorgen en
voorbereiden op de wedstrijd.
Gelukkig hebben we sinds dit seizoen
een professionele verzorgster die hierin
kan helpen. Ook is er talent overgekomen vanuit de jeugd en staan er
jongens in het tweede team die aan de

deur kloppen. Door deze regelmatig
mee te laten trainen en spelen worden
zij klaargestoomd om de stap naar het
eerste team te gaan maken. Opvallend
vind ik de fantastische trainingsopkomst en de bereidheid om hard te
werken. We trainen met het eerste,
tweede en onder 19 samen en hebben
een prima staf. Hierdoor zijn de trainingen
van een goed niveau en kan je altijd de
gewenste oefeningen uitvoeren. Ik verwacht net zoals afgelopen seizoen een
bijzonder seizoen. Corona is nog steeds
aanwezig waardoor er wedstrijden gaan
uitvallen en aangepaste regels zijn voor
zowel spelers als publiek.
Het belangrijkste is dat iedereen gezond
blijft en als er dan ook nog gevoetbald
kan worden is dat heel mooi.

Ook dit jaar hebben we bij de JO7 t/m
JO15 teams per geboortejaar, want
– eerlijk is eerlijk – tegen jaargenoten
spelen is een succes. Nieuw dit jaar:
de competitie is voor de onderbouw
opgedeeld in 4 periodes met voor elk
team een groot aantal wedstrijden,
tijdens schoolvakanties geen (inhaal)
wedstrijden en na elke periode opnieuw indelen op sterkte. Ook de
bovenbouw is ingedeeld op sterkte: de
samenstelling van het team bepaalt het
niveau en de poule waarin men speelt.
Dat belooft spannende wedstrijden
voor alle teams!
Dankzij alle vrijwilligers, heeft ook dit
jaar elk team een goede bezetting en
trekken we de lijn door: beginnen met
kennismaken met de bal en het spelletje en stap voor stap uitbouwen naar
succesvol samen spelen in een team.

Zonder uit het oog te verliezen dat
voetbal een spelletje is en het plezier
daarin voorop staat. Fantastisch om
te zien hoe dat elk jaar weer leidt tot
mooie resultaten!
Samen met het bestuur houden we
uiteraard rekening met de bijzondere
omstandigheden waaronder deze
competitie is gestart. We zijn alert en
doen alles om de jeugd – zolang het
verantwoord kan – te laten genieten
van het voetbal. Dat is vaak net wat
anders dan voorheen, ook voor de
ouders en spelers. Het belangrijkste
doel: zorgen dat de jeugd met plezier
voetbalt en wij daar allemaal van kunnen
genieten!
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