
De meiden van VV De Kempen 
trappen weer af! In het crème de 
la crème van het Nederlandse 
meidenvoetbal onder 19 gaan ze 
door heel Nederland de strijd aan 
met teams in de MO19 Hoofdklasse 
Top competitie. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en de eerste 
bekerwedstrijd is met ruime cijfers 
gewonnen.

Volg onze heldinnen op Facebook 
en Instagram. Neem ook eens 
een kijkje op onze website: www.
vvdekempen.nl. En ben jij die 
gemotiveerde speelster met een 
echte voetbaldrive? Stuur dan voor 
een geheel vrijblijvende training een 
e-mail naar vv.de.kempen@gmail.
com.

Het nieuwe seizoen is begonnen en er 
wordt weer enthousiast gevoetbald.  
Aan ons als club de taak alert te 
reageren op hetgeen er gebeurt – de 
maatschappij is immers nog niet terug 
naar normaal - en er alles aan te doen 
om te blijven voetballen en ervoor te 
zorgen dat we verder blijven bouwen 
aan de toekomst.

Belangrijk hierbij is de start eind vorig 
seizoen van Bernard van de Hurk die, 
ondersteund door Anton de Kok, de 
rol van technisch coördinator voor 
de JO13 t/m JO19 voor zijn rekening 
neemt. Samen met Jacques Lammers, 
technisch coördinator voor de JO7 t/m 
JO12, zijn alle leeftijdscategorieën nu 
technisch in goede handen. 

De bovenbouw is ingedeeld op sterkte: 
de KNVB bepaalt op basis van de 
samenstelling van het team het niveau en 
de poule waarin men speelt. Nieuw bij vv 
Hapert: dit jaar trainen in de bovenbouw 
teams uit dezelfde leeftijdscategorie 
samen Het belangrijkste voordeel is 
dat de aansluiting tussen de teams 
beter is, men elkaar makkelijker vooruit 
kan helpen en alle spelers uitdagende 
trainingen krijgen aangeboden.

In de onderbouw is de indeling per 
geboortejaar doorgezet, nieuw dit jaar 
(vorig jaar is immers niet gevoetbald): de 
competitie is door de KNVB voor de JO7 
t/m JO13 teams 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. Dat 
belooft spannende wedstrijden voor alle 
teams!

Het belangrijkste doel: zorgen dat de 
jeugd met plezier voetbalt en wij daar 
allemaal van kunnen genieten!

Namens de jeugdcommissie, 
Ruud Teunissen

Alle seinen staan op groen, toch?

Ster sponsoren

Het zou mooi zijn als mijn bijdrage 
voor deze presentatie van onze club 
geheel niet over Corona zou hoeven 
gaan toch? Maar helaas ontkom ik er 
niet aan om ook nu weer de nodige 
aandacht te geven aan hetgeen 
wat iedereen in Nederland zo 
langzamerhand een beetje beu aan 
het worden is.

Vorig jaar stelde ik de vraag hoe 
lang de competitie 20-21 zou mogen 
duren. Dat is ondertussen helaas 
al bijna een jaar duidelijk. Twee 
hele competitieronden hebben we 
mogen afronden en toen moest 
helaas alles weer op slot. Nadat 
iedereen terug was gekeerd van 
vakantie, gooide het virus opnieuw 
roet in het eten. De jeugdelftallen 
hebben grotendeels wel kunnen 
trainen en even later mochten ook de 
senioren tot en met 26 jaar ook weer 
met elkaar trainen. Waarom oudere 

leden niet? Zoals zoveel rondom het 
virus was deze scheiding moeilijk 
uit te leggen. Goede discussies 
hierover hebben we onderling met 
alle betrokkenen gevoerd. En ik ben 
oprecht blij dat we ons gedurende 
de pandemie tot nu toe grotendeels 
aan alle richtlijnen hebben kunnen 
houden. Een groot compliment aan 
alle leden en vrijwilligers hiervoor! 
Want het motiveert natuurlijk niet als 
je enkel met (een deel van) de groep 
mag trainen zonder perspectief of 
überhaupt uitzicht op een wedstrijd. 
Want het voetbalspelletje an sich 
is juist hetgeen we allemaal zo leuk 
vinden. Daar trainen we voor!

Maar we hebben het wel 
volgehouden met zijn allen! Met 
als resultaat dat we nu aan het 
begin van weer een nieuw seizoen 
goede hoop kunnen hebben op wel 
een volledige competitie. Met een 

vereniging die gezond is gebleven 
tijdens deze roerige periode. Met 
gelukkig nagenoeg alle vrijwilligers 
nog aan boord. Want zonder deze 
vrijwilligers is het sowieso ondoenlijk. 
Het opstarten van alles wat een jaar 
heeft stil gelegen ging niet vanzelf, 
maar langzaam maar zeker begint 
alles weer een beetje op ‘normaal’ te 
lijken. Ik hoop dat ik hiermee niet te 
positief denk, want het virus is helaas 
nog niet verdwenen, maar hopelijk 
wel beter beheersbaar. Laten we 
elkaar blijven beschermen en ook 
deze laatste nootjes met elkaar 
kraken. De laatste loodjes voor een 
nieuw begin. 

Ik wens iedereen een gezond, 
sportief en volledig voetbalseizoen 
toe.

Henry van Gerwen
Voorzitter a.i. vv Hapert

De laatste loodjes voor een nieuw begin? 
Ik ben Sander Raaijmakers, 36 
jaar woonachtig in Hapert met mijn 
vriendin Annabel. 

Vanaf mijn 16e jaar heb ik vele jaren 
gevoetbald in een eerste elftal. De 
afgelopen jaren heb ik in het eerste 
van vv Hapert mogen voetballen in 
een hechte selectie. Dat is in mijn 
ogen de kracht van een dorpse 
vereniging en past erg bij mij als 
persoon. 
Een goede basis met eigen jongens 
waarin plezier gepaard gaat met 
sportieve ambities. Wanneer je bereid 
bent hard voor elkaar te werken 
met een “tactisch” strijdplan waar je 
allemaal achterstaat dan kun je een 
heel eind komen.

Er kwam voor mijn gevoel een tijd 
van stoppen met voetballen. Ik wist 
als dat moment er kwam ik heel 

graag de JO19-1 van Hapert wilde 
trainen. De doelgroep spreekt me erg 
aan. Ook omdat dit al bijna 16 jaar 
mijn vakgebied is. Het coachen van 
jongeren en ze beter maken. 

Voor mij is het belangrijk dat deze 
jongens zich ontwikkelen in het 
sociale en het sportieve gedeelte. 
Een groot deel van de week zien 
we elkaar. Ik vind het belangrijk 
om te weten hoe het met ze is, hoe 
het op school gaat, wanneer ze 
examenweken hebben en de kans 
aanwezig is dat ze een keer niet 
komen trainen maar bovenal dat 
de jongens met plezier naar het 
sportcomplex komen. 

Mijn visie in het kort:  Het teambelang 
gaat altijd voor het individuele belang. 
Wel hebben we individuele kwaliteiten 
in de groep die we maximaal gaan 

gebruiken. Met de jongens een 
spelsysteem spelen met aanvallende 
intenties en een goede organisatie. 
Herkenbaar voetbal spelen dat als 
mensen naar ons komen kijken ze 
gaan zien wat wij met zijn allen willen. 
De stap naar de selectie wat kleiner 
maken. Meer betrokkenheid richting 
de selectie en natuurlijk andersom. 

Hoe mooi zou het zijn als onze 
jongens op de zondagmiddag 
langs de kant staan om de selectie 
aan te moedigen. Maar hoe mooi 
is het als de selectiespelers op 
zaterdagmiddag naar de JO19 
komen kijken en uiteraard een 3e helft 
meepakken.
 
Al met al mooie dingen waarin we 
mee aan slag kunnen gaan. In de 
personen Stijn van de Burght en 
Joppe Schenning is de staf compleet. 
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Dit seizoen voelt eigenlijk als 
een nieuwe start. Vorig seizoen 
heeft uiteindelijk maar twee 
competitiewedstrijden geduurd maar 
het was heel logisch dat het seizoen 
al in een vroegtijdig stadium werd 
gestopt. 

Eind november en daarna weer in 
begin maart zijn weer gestart met 
trainen in kleine groepjes. Natuurlijk 
niet ideaal maar de spelers snakten 
naar beweging en misten het 
voetballen en iedereen was blij dat 
ze weer wat konden doen. Naarmate 
er versoepelingen kwamen, werd er 
weer in grotere groepen getraind en 
zag je het niveau en conditie omhoog 
schieten. We hebben gekozen tot eind 
juni door te trainen en weer te starten 
op 20 juli.

We hebben een intensieve 
voorbereiding achter de rug. Doordat 
we lang hebben doorgetraind was 
de terugval zeer minimaal. Hierdoor 
kon de belasting al snel omhoog en 
zijn er gelukkig heel weinig blessures 
geweest. 

De resultaten in de oefen-en 
bekerwedstrijden waren goed 
maar het doel is de competitie. Wel 
Leuk dat we van supporters en 
tegenstanders complimenten krijgen 
over het vertoonde veldspel. Dit 
motiveert alleen maar meer om op 
deze manier door te gaan. 

Er zijn zes jeugdspelers overgekomen 
uit de O19-1. Namelijk: Alwin 
Kennis, Bram Schoenmakers, Jarno 
Tijssen, Nick Bogers, Pepijn de 
Lepper en Tom van Zutphen. Lars 
Jansen, een talentvolle jongen, is 
overgekomen van Reusel Sport. Van 
deze spelers zitten Nick Bogers en 
Bram Schoenmakers op dit moment 
bij de groep van 1. Ik ben heel 
tevreden over de ontwikkeling die zij 
doormaken en het zijn hele fijne kerels 
om mee te werken. 

Sander Raaijmakers en Willem van 
Zutphen zijn toegevoegd aan de 

staf van 1 en samen met Henry van 
Gerwen en Nick Michelbrink is dit de 
begeleiding van Hapert 1. 
Bij Hapert 2 is Stijn van de Burgt 
de assistent van Luc Straatman 
geworden.

Het bestuur heeft aan het begin 
van vorig seizoen de doelstelling 
handhaving in de derde klasse 
uitgesproken. Kijkend naar de 
potentie in de spelersgroep en de 
stappen die we nu al gezet hebben, is 
dit mijns inziens een voorzichtige. Als 
de groep door gaat met ontwikkelen 
en zich nog meer bewust wordt van 
hun eigen potentie en ook zaken 
gaat laten, verwacht ik te kunnen 
verrassen.  Zowel qua speelwijze als 
resultaten!
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Nieuwe trainer voor vv Hapert JO19-1
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