
Nu het seizoen er weer op zit mogen we concluderen dat we ondanks de corona-
maatregelen in de winter de competitie op een normale manier hebben kunnen 
afsluiten. Iedereen heeft uiteindelijk de wedstrijden kunnen spelen die er gespeeld 
moesten worden. Corona lijkt alweer ver achter ons te liggen maar helaas is er nog 
genoeg aan de hand in de wereld.
Daarom is het fijn dat we nog zoiets hebben als voetbal. Weliswaar een spelletje 
maar toch (voor sommige) de belangrijkste bijzaak in het leven. Het geeft afleiding. 
Door het zelf te doen of er naar te gaan kijken. Langs de lijn bij onze jeugd, op de 
tribune bij Hapert-1 of in het stadion bij je favoriete profclub of voor de tv. 
En na een overwinning van je favorieten ga je toch weer met een blij gevoel naar 
huis. En als ze verliezen, ach, het is toch maar een spelletje.

vv Hapert heeft als club een stabiel seizoen gehad. Organisatorisch en financieel 
zijn er weinig gekke dingen gebeurd. Komend seizoen hebben we nog wel wat 
uitdagingen met o.a. de kantine en invulling van de begeleiding op diverse teams. 
Uiteindelijk  speelt er altijd wel wat binnen een club maar daar wordt altijd naar 
eer en geweten naar gehandeld door onze vrijwilligers. En nee, het iedereen naar 
de zin maken gaat helaas niet. Soms moeten er keuzes worden gemaakt. Maar dat 
gaat altijd volgens de regel: clubbelang gaat voor teambelang en teambelang gaat 
voor individueel belang. Uiteindelijk moeten we het met z’n allen doen, als vereniging.

In de vorige nieuwsbrief stond dat we nog hard op zoek waren naar een nieuwe 
voorzitter die het stokje kon overnemen van Gerard Straatman en die zoektocht is 
voltooid. Dit kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen.

Ook het kunstgrasveld heeft nog steeds alle aandacht. De gesprekken met de 
gemeente zijn nog lopende. Als er belangrijk nieuws hieromtrent te melden is, zal 
dit gecommuniceerd worden via onze sociale media kanalen of in de volgende 
nieuwsbrief.

Een project wat nu ook loopt binnen het bestuur is de verfraaiing van de kantine. 
Sinds de bouw van de kantine is deze eigenlijk nooit meer echt aangepakt. 
Hier en daar wat kleine dingen en ander meubilair maar het ziet er nog hetzelfde 
uit verder. Mike Schilders heeft binnen het bestuur het plan opgepakt om het eens 
een keer grondig te gaan doen. Het onderzoek naar het hoe en wat en wat het kost 
zijn in volle gang en ook hierover zal er op een later tijdstip worden gecommuniceerd.

Als laatste maar zeker niet onbelangrijk is de prestatie van Hapert-1 dat zich op 
het nippertje handhaafde in de derde klasse. In een seizoen waar voor elke wedstrijd 
keihard voor de punten moest worden geknokt en geteisterd door vele blessures bleven 
de mannen van scheidend trainer Robbert Verhoeven overeind. 
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Mede door de inbreng van de jeugd lukte het Hapert om de nacompetitie te ontlopen 
en zich te verzekeren van nog een jaar in de derde klasse. Diverse spelers nemen 
na dit seizoen afscheid maar de nieuwe lichting heeft zich reeds aangediend!

Verslag ALV 18-3-2022
Op vrijdag 18 maart jl. heeft het bestuur van vv Hapert eindelijk weer een fysieke 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 kunnen organiseren. Vanwege de corona-
maatregelen van de afgelopen 2 jaar hebben we een fysiek ALV telkens moeten 
uitstellen. Op 23 april 2021 hebben we nog wel een online ALV 2020 georganiseerd 
maar fysiek heeft toch de voorkeur.

Op de ALV 2021 van 18 maart jl. waren 34 leden aanwezig. Na de opening en goed-
keuring van de notulen van 2020 stond de bestuursverkiezing op de agenda. 
Aftredend en herkiesbaar was Henry van Gerwen en nieuwe kandidaten voor een 
bestuursfunctie waren Eric Verdonschot (jeugdvoorzitter) en Mike Schilders 
(Activiteiten Commissie). Alle drie de bestuursleden zijn met 34 stemmen voor en 
0 tegen toegetreden tot het bestuur, waarbij aangetekend dat Henry van Gerwen 
aangaf niet voor de 3 jaar aan te blijven maar te kijken naar de ontwikkelingen 
rond een evt. nieuwe voorzitter om daarna te stoppen als bestuurslid.

Na het financiële verslag van onze penningmeester hebben de kascommissie en 
de leden het bestuur de goedkeuring gegeven voor het gevoerde financiële beleid 
van het seizoen 2020-2021. Voor de vaststelling van de contributie voor seizoen 
2022-2023 heeft het bestuur er voor gekozen om deze enkel te indexeren (+ 3.9%). 
De huidige ontwikkelingen van de prijzen in de markt (gasprijs etc.) neemt de 
vereniging voor rekening en belasten we niet door naar de leden.

Na de rondvraag was het hoog tijd geworden om te starten met de vrijwilligers-
avond die het bestuur aan deze ALV gekoppeld. In de kantine was het inmiddels 
aardig druk geworden met vrijwilligers van onze vereniging, waarna er nog onder 
het genot van een hapje en drankje gezellig verder gepraat kon worden aan de 
bar.

Beoogde nieuwe voorzitter vv Hapert: Hans van Roij
Na een lange zoektocht door het bestuur en de commissie Voorzitter kunnen we 
toch zeggen: Ladies and gentlemen, we got him!. Hans van Roij heeft aangegeven 
bereid te zijn om de voorzittershamer over te nemen van Gerard Straatman. 
Het bestuur is erg blij dat Hans deze rol gaat invullen. 
Uiteraard moet het formeel nog allemaal bekrachtigd worden 
in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering maar we 
gaan er vanuit dat dat een formaliteit is. Hans is als zoon 
van (volgens velen) de beste voetballer ooit van vv Hapert, 
Harrie van Roij geen onbekende binnen de club. 
Nog steeds actief als voetballer en ook heeft hij diverse 
jaren in Hapert-1 gespeeld. Hans heeft in het verleden al 
een periode in het bestuur gezeten en was de laatste tijd actief 



als jeugdtrainer in de onderbouw. Hij kent de club dus goed, heeft een rood-blauw 
hart en bezit de eigenschappen die we graag in een voorzitter zien. Uiteraard gaat 
hij de kar niet alleen trekken want dat doen we binnen het bestuur (en de club) als 
een team. Hans is al aangesloten zodat hij straks goed beslagen ten ijs kan komen 
als hij het stokje definitief gaat overnemen. Veel succes gewenst bij deze mooie 
club!

Hapert-1 zoekt grensrechter of grensrechters
Natuurlijk snappen we heel goed dat we niet zullen worden overstelpt met reacties 
voor de functie van grensrechter van Hapert-1. Maar toch moet u even verder lezen 
want het is vast niet zo erg als het eruit ziet. Als grensrechter hoor je bij het team 
rondom het eerste elftal en krijg je binnen de club de waardering die het verdient. 
Ben je graag betrokken bij de club en wil je een rol die anders is als anders? Heb 
je kijk op het voetbalspel en kun je situaties goed inschatten? Ben je misschien 
vroeger scheidrechter geweest en blijf je nu liever een beetje aan de zijkant staan? 
Kun je een beetje tegen kritiek? Ben je stoïcijns en sta je je mannetje (ook als 
vrouw of welk ander geslacht)? Dan ben jij (of jullie, want met meerdere kan 
natuurlijk ook) degene die we zoeken! Interesse? Neem dan contact met ons op: 
Tel: 06-1336 9759 / E-mail: h.gerwen4@upcmail.nl

Robbert Verhoeven, trainer Hapert-1
Na twee bijzondere seizoenen neem ik afscheid bij vv Hapert en werd ik 
gevraagd om een korte terugblik. Gelukkig is dit seizoen wel uitgespeeld 
en hebben we ons knap gehandhaafd met 30 punten in een zware klasse.
Een klasse waarin het tot de laatste speelronde spannend is gebleven. 
Met dit aantal punten ben je normaliter al lang veilig maar omdat in 
deze klasse iedereen punten van elkaar kan pakken is zeker de strijd 
tegen degradatie een zware opgave geweest. Spannend en leuk voor de 
toeschouwers maar wij waren liever eerder veilig geweest. 

Een seizoen met een hele lange winterstop door Corona. 
Voor de winterstop was de laatste wedstrijd op 28 november en daarna 
speelden we pas weer op 23 februari. Met meerdere weken achter elkaar een 
programma doordeweeks en op zondag. Pittig maar noodzakelijk om de competitie 
uit te kunnen spelen en super dat we ons hebben weten te handhaven. Ik denk, 
kijkend naar het verloop van dit seizoen en de hoeveelheid langdurige blessures, 
het maximaal haalbare. 



Maar die blessures hebben er ook voor gezorgd dat er negen spelers zijn gedebuteerd 
en een groot aantal hiervan ook definitief de stap naar het eerste team hebben 
gemaakt en ook basisspeler zijn geworden. Ze hebben een prachtige ontwikkeling 
doorgemaakt en ook echt zelf deze stap afgedwongen. 
Voor een club als Hapert van levensbelang om de eigen jeugd te betrekken en 
klaar te stomen voor het eerste team. Zeker voor komend seizoen omdat een aantal 
ervaren krachten stoppen of hogerop gaan. Dat hebben we als staf van 1, 2 en de 
O19 super goed gedaan en daar ben ik trots op.  

Hopelijk komt er in de nabije toekomst een kunstgrasveld want de velden zijn echt 
dramatisch. Ik durf te beweren dat mede hierdoor het aantal en de duur van de 
blessures toegenomen zijn. 
Vroeger werd gezegd dat kunstgras prettig is om te hebben zodat je in de winter 
altijd goed kan trainen en spelen.
Daar zou ik nu in de gemeente Bladel ook de lente en zomer aan toe willen voegen.
Ik heb een prima tijd gehad bij Hapert. Een warme en betrokken club met prima 
kerels in de selectie. 

Via deze weg wens ik alle spelers, de staf, het bestuur en alle leden van Hapert en 
natuurlijk de nieuwe trainer Tom van de Steen heel veel succes en plezier volgend 
seizoen. Op zeker dat ik een aantal wedstrijden kom kijken!
Met vriendelijke groet, 
Robbert Verhoeven.

Gezocht bij vv Hapert: Trainers/leiders JO15-2 en 
JO17-2 voor seizoen 2022-2023
De vereniging doet er alles aan om alle team de begeleiding te geven die ze verdiend. 
Elk team krijgt de volle aandacht en gelukkig lukt het meestal wel om deze mensen 
te vinden. Helaas is het tot nu toe nog niet gelukt om voor de JO15-2 (grotendeels 
een meidenteam en gelukkig al wel een trainer, Jeffrey Bernard) en de JO17-2 
(grotendeels bestaande uit de 15-1 van afgelopen seizoen) genoeg trainers en 
leiders te vinden. Daarom bij deze een oproep aan iedereen die graag een team 
wil begeleiden en/of trainen en voldoet aan de onderstaande criteria om te 
reageren en deze kinderen een fijn seizoen tegemoet te laten gaan.

Wat heb je nodig?
Ervaring met voetbal
Kindgerichte instelling
Geduldig en rustig karakter
Enthousiaste en positieve houding
Wat bieden we je?
Plezierige en dynamische (voetbal)omgeving
Begeleiding door Technisch Commissie



Mogelijkheden voor het volgen van trainingscursussen

Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen hebben, dan kun je contact 
opnemen met Bernard van de Hurk (06-20031927)

Even voorstellen…Ward Groenen
Ward is  een van de spelers van vv Hapert die dit jaar aan 
de poort van het eerste elftal hebben gerammeld en waarbij 
Ward zijn kans heeft gegrepen. Met zijn tomeloze inzet is 
hij op het middenveld van grote waarde gebleken. Voor 
diverse mensen misschien nog onbekend. Daarom bij deze 
even voorstellen.

Leeftijd:    20 jaar.
Werk / school:   Ik werk in de bediening bij Liberty  
    Foodbar.
Positie op het veld:  Middenveld of verdediging.
Favoriete club:   PSV 
Favoriete speler:   Kevin de Bruyne 
Beste trainer:   Willem van Zutphen
Meest geleerd van:  Willem van Zutphen, bij hem heb ik veel geleerd qua 
    techniek en mentaliteit. 
Kunstgras:    Ik ben geen fan van kunstgras. Alleen vind het wel beter  
    als een slecht natuurgras veld. 
Sterke punten:   Mijn inzet en doorzettingsvermogen.
Nog aan werken:   Ik moet nog werken aan het slimmer worden als speler. 
    Af en toe heb ik zo m’n momentjes waar ik achteraf wel  
    wat beter over na had moeten denken. En op technisch  
    vlak is er altijd wel wat bij te leren. 
Ambitie als voetballer:  Ik zou het leuk vinden als ik nog heel wat jaren in de  
    selectie kan spelen van vv Hapert.
Hapert 1 volgende seizoen: We krijgen vanaf volgend seizoen ook een nieuwe 
    trainer. Ik ben benieuwd naar zijn ambities en speelstijl.  
    We blijven ook gewoon in de 3e klasse voetballen en 
    zullen dan voor een plek in de middenmoot gaan strijden. 
vv Hapert:    Echt een super gezellige en fijne club. Ik voetbal al heel  
    mijn leven bij Hapert en heb het hier altijd naar mijn zin  
    gehad. Iedereen kent iedereen en dat vind ik fijn aan vv  
    Hapert. Het is echt een dorpsclub. 
Wat wil ik nog kwijt:  Ik wil alle vrijwilligers van vv Hapert bedanken voor de  
    hulp die ze aan de club bieden. Ik heb hier veel respect  
    voor.



Kan de kantine open blijven?
De kantine is een van de of misschien wel de belangrijkste inkomstenbron van de club. 
Maar buiten het financiële is een goedlopende kantine het hart van een vereniging. 
Onnodig te zeggen dat de kantine zoveel mogelijk open moet zijn. Helaas is dat makke-
lijker gezegd dan gedaan. Door diverse oorzaken hebben we de laatste jaren moeite om 
een structureel goedlopende kantine in stand te houden.

Om dit toekomstbestendiger te maken willen we een brede kantinecommissie gaan 
oprichten waarin alle taken over meerdere personen verdeeld gaan worden. Vele schouders 
maken licht werk en zo is de belasting per persoon minimaal (1, max 2 uur per taak per 
week). Bianca Stamper heeft reeds aangegeven hier een rol in te willen vervullen. 
Met haar horeca-ervaring past zij perfect in het plaatje. Naast haar willen we dan nog 
graag 3 personen in de commissie die de kantine met elkaar gaan runnen.

Het is niet zo dat je achter de bar moet gaan staan (mag wel) want daar hebben we 
gelukkig een uitermate capabele groep voor. Het zijn vooral de activiteiten achter de 
schermen zoals inkoop, kasopmaak/administratie, coördinatie/aanspreekpunt etc. 
Werkzaamheden die prima verdeeld kunnen worden.

Tevens gaan we er voor zorgen dat er een duidelijke structuur komt te liggen en dito 
handleidingen voor de apparatuur.
Wie helpen ons uit de brand en zorgen ervoor dat de kantine ook volgend seizoen open 
kan en het hart van de club blijft?

Reageren?
Neem dan contact op met Paula Bottram: 06-3636 0468 of mail naar 
secretariaat@vvhapert.nl



vv Hapert zoekt verzorger/verzorgster voor 
selectie Hapert 1
Hapert-1 is op zoek naar een verzorger/verzorgster die op wedstrijddagen en evt. 
trainingsavonden beschikbaar is om de spelers te behandelen bij blessures. 
Wij zoeken geen dokter (mag wel) maar iemand die sportmassages kan uitvoeren, 
bandages kan aanleggen en (voetbal)blessures kan duiden en behandelen. 

Ben je daar in opgeleid of ben je bezig met een opleiding in die richting (sport-
masseur, fysiotherapie o.i.d.) dan nodigen we je graag uit om contact met ons op 
te nemen. 

Er staat een vergoeding tegenover en tijden kunnen in overleg. Wil je het samen 
met iemand doen? Alles is bespreekbaar.
Tel: 06-1336 9759 / E-mail: h.gerwen4@upcmail.nl

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe en hopelijk 
tot ziens in het nieuwe seizoen op sportpark De Lemelvelden!
 


