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1. COACHTIP VAN DE WEEK:  

“De 3e van 4 kwaliteiten die je als trainer voor het trainen en begeleiden van 

een (voetbal)team moet hebben (na 1.structuur bieden en 2. stimuleren) is 

individueel aandacht geven. Elk kind wil gezien en gewaardeerd worden. Dus 

geef elk kind aandacht, niet alleen de uitblinkers of het kind dat af en toe uit de 

pas loopt.”    

 

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

Woensdag 12 oktober 2022 

De Raven JO8-2   Hapert JO8-1    18.30 uur 

 

Zaterdag 15 oktober 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-2   Hoogeloon JO7-2    10.00 uur 

Hapert JO8-1   Reusel Sport/Cotrans JO8-2  09.45 uur 

Hapert JO10-1   Brabantia JO10-2    09.30 uur 

Hapert JO10-3   Casteren/Netersel JO10-1  09.30 uur 

Hapert JO12-1   Valkenswaard JO12-2   11.45 uur 

Hapert MO20-1   VV Schaesberg MO20-1   13.45 uur 

 

Zaterdag 15 oktober 2022 – Uitwedstrijden:  

RKDSV JO8-1   Hapert JO8-2    09.30 uur 

Terlo JO9-1    Hapert JO9-1    10.00 uur 

De Valk JO10-1   Hapert JO10-2    10.30 uur 

De Weebosch JO10-1  Hapert JO10-4    11.00 uur 

EFC JO11-2    Hapert JO11-1    10.30 uur 

 

Zondag 16 oktober 2022  

Maarheeze 2   Hapert 2     11.00 uur 

 

 

 

3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK, ZATERDAG 15 OKTOBER: 

Hapert JO10-1 tegen Brabantia JO10-2 

Afgelopen zaterdag speelde het team van Jorg Bakermans en assistent-trainer 

Timo Kessels (op woensdag) een ijzersterke wedstrijd in en tegen Marvilde met 

als resultaat een op karakter verdiende 5-4 overwinning. De spelers en de 
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coach lieten zich door de kinderen en leiding van Marvilde (zie wedstrijdverslag 

JO10-1 door Hans van Roy) niet van de wijs brengen en door goede aanvallen 

en veel inzet werden de punten mee naar Hapert genomen. Knap gedaan 

jongens en coach! A.s. zaterdag krijgt het team opnieuw een team tegenover 

zich dat te vergelijken is met Marvilde. Technisch begaafde spelers en ook niet 

op hun mondje gevallen. Dus garantie voor opnieuw een spannende en leuke 

wedstrijd. Jongens, deze week goed trainen (op maandag techniektraining en 

op woensdag de teamtraining), vooral werken aan datgene waar Jorg telkens 

op hamert (het duel aan gaan en winnen, rustig aan de bal blijven (de bal niet 

zomaar wegtrappen), voor het doel overzicht houden en altijd kijken wie er 

beter voor staat en allemaal aanvallen, maar ook allemaal verdedigen!!) en dan 

komt het a.s. zaterdag zeker goed. Heel veel succes, geniet ervan en wij zijn 

erbij.    

 

 

 

4. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK:  

Zaterdag 8 oktober 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO8-2   Tuldania JO8-1    1-11 
Opmerking: Toch weer vooruitgang gezien!  

Hapert JO9-1   Bladella JO9-3    11-5 
Opmerking: Eerste verdiende overwinning! Goed gedaan!  

Hapert JO10-2   SV Valkenswaard JO10-1   2-8 
Opmerking: Weer een prima wedstrijd! Hier leren we van!  

Hapert JO10-4   Bladella JO10-4    10-9 
Opmerking: Na een ruime voorsprong toch nog bijna uit handen gegeven.  

Hapert JO11-1   Bergeijk JO11-2    10-2 
Opmerking: Goed gespeelde wedstrijd met veel inzet! Top!  

Hapert JO12-2   SDO’39 JO12-1    3-2 
Opmerking: Na goede eerste helft toch nog bijna in de problemen gekomen.  

Hapert JO17-2   HMVV/SDO/Hulsel JO17-2  1-0 

 

Zaterdag 8 oktober 2022 – Uitwedstrijden:  

ZSC JO7-1     Hapert JO7-1    11-2 
Opmerking: Allemaal heel veel inzet getoond!  

Tuldania JO7-2   Hapert JO7-3    3-10 
Opmerking: 2e overwinning voor het team van Hans Snelders. Prima gedaan! 

Marvilde JO10-1   Hapert JO10-1    4-5 
Opmerking: Knappe overwinning op karakter.  



5 
 

SDO’39 JO10-1   Hapert JO10-3    11-6 
Opmerking: Kyana 2 keer gescoord! Top!  

Nieuw Woensel JO12-1  Hapert JO12-1    6-2 
Opmerking: Goed gespeeld, ondanks verlies.  

Rood Wit Veldhoven JO13-1 Hapert JO13-1     3-0 

Acht JO15-2    Hapert JO15-1    3-0 

DEES/Vessem JO17-1  Hapert JO17-1    5-2 

DBS JO19-2    Hapert JO19-1    3-0 
Opmerking: Eerste nederlaag. Jammer!  

Eendracht ’30 MO20-1  Hapert MO20-1    0-5 
Opmerking: Opnieuw winst!  

 

Zondag 9 oktober 2022:  

Hapert 1     Braakhuizen 1     1-1 

Hapert 2     DOSL 1      

 

 

 

5. DE WEDSTRIJDEN VAN ZATERDAG 8 OKTOBER DOOR DE OGEN VAN 

JACQUES: 

Hapert JO10-2, het team van Thijs, Bram en Roy, trof deze zaterdagmorgen in 

SV Valkenswaard JO10-1 opnieuw een sterkte tegenstander. Vooral op het 

fysieke vlak moesten de spelers flink aan de bak. Voetballend deden ze echt 

niet onder voor de tegenstander en het creëren van kansen ging ook prima. 

Toch zie je dat de spelers een jaartje jonger zijn dan de tegenstanders. Allemaal 

niet erg, daar leren ze ontzettend veel van. Toch weer een leuke wedstrijd 

gespeeld, gewoon lekker zo doorgaan. JO9-1, het team van Chris, Bart en 

Guido, was wedstrijd van de week en dat hebben ze volledig waargemaakt. 

Fanatiek begonnen aan de wedstrijd leverde dat al direct enkele doelpunten op 

(o.a. Lana en Moos.) Je ziet dat er steeds meer structuur en samenhang in het 

team ontstaat door de trainingen. Allemaal aanvallen, maar ook allemaal 

verdedigen: ook dat gaat steeds beter. Een verdiende overwinning, ga zo door. 

JO8-2, het team van Tom en Frederik, kreeg ook deze keer weer een te sterke 

tegenstander te bespelen. Al snel viel door niet goed op de bal te verdedigen 

het 1e tegendoelpunt. Toch bleef het daarna goed tegen elkaar opgaan en 

Hadeel legde weer erg veel energie in haar spel. Omdat Tuldania een wel erg 

snelle speler in het team had, werd het uiteindelijk toch nog een grote 

overwinning voor Tuldania. Niet getreurd, ook jullie worden steeds beter, zeker 
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als iedereen er op zaterdag bij is. JO10-4, het team van Joris en Arno kwam 

heel sterk uit de startblokken en wist door Delano, Chris en bijna Anouk (2x) 

een paar keer te scoren. Met een prima spelende Tim achterin en keeper Tess 

wist het team de tegendoelpunten te voorkomen. Maar ja, een wedstrijd is pas 

afgelopen als de scheidsrechter voor het eindsignaal fluit. En bij aanvallen 

hoort (hoe vaak al verteld) ook verdedigen. Dus, als je aanvalt, altijd kijken wie 

de verdediging op orde houdt. Een verdiende overwinning, maar uiteindelijk 

was het kantje boord (10-9 !!) JO11-1, het team van trainer/coach Menno, gaat 

steeds meer spelen op de wijze zoals Menno dat wil: en dat is inzet van 

iedereen. De bal echt willen hebben, dus het duel om de bal willen winnen, en 

als je de bal verliest ben jij de 1e die de bal weer probeert te veroveren, 

omschakelen dus. Fedde liet dat 2 keer voortreffelijk zien en kreeg dus ook de 

complimenten van Menno in de pauze. Een mooie overwinning. Oh ja, dat 

steekballetje van Sam door de verdediging heen was super!! JO12-2, het team 

van Rob en Frank begon weer goed aan de wedstrijd en kreeg in de 1e helft 

weer volop kansen. Een goede aanval en een mooi doelpunt van Mads zorgde 

voor een 2-0 voorsprong. 2e helft heb ik helaas niet meer kunnen zien, maar 

uiteindelijk een nipte 3-2 overwinning.   

 

 

 

6. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN: 

08-10-2022 

 

Marvilde J010-1 – Hapert JO10-1 

Al direct van de aftrap is duidelijk dat beide teams erg aan elkaar gewaagd zijn. 

Het spel gaat flink op en neer zonder dat het grote kansen oplevert. De beste 

mogelijkheid in het eerste kwart is voor Hapert. Teun speelt Siem goed vrij, 

maar helaas redt de keeper. In de tegenstoot is het vaak opletten bij de dode 

spelmomenten. Gelukkig staat keeper Jade zijn mannetje en pareert hij waar 

noodzakelijk.  In het tweede kwart zoekt Hapert steeds voetballend de 

oplossing en komt het enkele keren, goed combinerend, voor het doel van de 

tegenstander. Vooral Bas en Teun blinken uit met gecontroleerde passjes naar 

medespelers. Sander kan uiteindelijk de dik verdiende 0-1 binnenschieten 

nadat hij zelf de bal afpakt voor het doel. Na rust start Hapert wederom fel. 

Veel duels worden gewonnen en het is weer Sander die oog in oog met de 

keeper de 0-2 kan scoren. Helaas moeten we ook een tegendoelpuntje slikken. 
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Vanaf dat moment gaat het even snel. Jens schiet 1-3 binnen direct vanaf een 

intrap, snel daarna scoort Marvilde weer een aansluitingstreffer, maar het is 

wederom Jens die met een prachtig hoog schot de keeper kansloos laat. 

Marvilde geeft zich echter niet gewonnen en scoort ook nu weer een 

doelpuntje: 3-4. In het laatste kwartje dringt Marvilde wat meer aan. Miel laat 

zich achterin niet van de wijs brengen en heeft bijna alle ballen. Met een 

counter schiet Jade knap de 3-5 in. Met nog enkele minuten op de klok raakt 

Marvilde wat gefrustreerd. Uit een makkelijk gegeven vrije trap wordt het 

uiteindelijk 4-5. Snel daarna klinkt het eindsignaal. Al met al een dik verdiende 

overwinning waarbij Hapert zich niet uit het veld liet slaan door de soms wat te 

goed gebekte tegenstander. 

 

Hapert JO10-2 – SV Valkenswaard JO10-1 

Afgelopen zaterdag was het zover, we mochten de strijd aangaan met de 

jongens van SV Valkenswaard JO 10-1. Het was een heerlijk zonnige ochtend, 

met de ochtenddauw nog op de velden. De wedstrijd werd afgetrapt, beide 

teams zetten vol de druk op de aanval. Er werden mooie kansen gecreëerd 

echter het scoren bleef nog uit. Hapert bleef gaan om het eerst doelpunt te 

maken, Ries gaf een mooie voorzet op Stef de W ... oef net naast gekopt (klasse 

mannen goed samengespeeld!!) De druk bleef hoog hierdoor werden we bijna 

beloond met een cadeautje van Valkenswaard bijna eigen goal. 🙂 Daarna 

kwam er een prachtige combinatie vanuit Stef de W naar Bodi en van Bodi naar 

Kevin goal!! 1-0. Niet veel later kreeg Valkenswaard een corner welke goed 

benut werd. Wat een pech net door de benen van de keeper. 1-1. 

Valkenswaard kreeg hier nog meer energie van en kwamen vaker bij de goal 

van Hapert. Maar onze keeper Daan hield met een paar katachtige reacties de 

inzetten van Valkenswaard tegen (time out.) Start Q2: Valkenswaard start sterk 

en we krijgen 3 doelpunten rond onze oren echter onze jongens blijven 

strijden. Hierna zijn wij aan de beurt Stef S. neemt de bal mee langs de zijlijn en 

geeft deze voor aan Kevin die knalt hem in de goal!! 2-4 (goed samengespeeld 

mannen) (rust.) In de rust hebben we een peptalk gegeven en de opstelling iets 

aangepast. We beginnen aan Q3 ondanks dat Valkenswaard nu niet heel sterk 

terugkomt zijn ze wel diegene die als eerste scoren 2-5. We kregen ook nog een 

corner welke perfect genomen werd door Vince. Alleen kregen wij hem niet in 

de goal. Helaas scoort Valkenswaard de 2-6. Maar wat wordt er hard gevochten 

door onze jongens. Met een paar hele mooie slidings en dan nog een paar 

sterke schouderduwtjes! Klasse jongens! (time out.) Start Q4: de jongens 
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hebben het zwaar! Maar geven het niet op. We kregen nog wel 2 doelpunten 

tegen maar we hebben elkaar heel goed geholpen om verdere uitloop van de 

score te voorkomen. We verdedigde met hand (schouder) en tand (klasse.) 

Valkenswaard was voor onze jongen een maatje te groot. We hebben ervan 

geleerd op naar de volgende wedstrijd. Klasse gespeeld mannen!! 

 

SDO’39 JO10-1 – Hapert JO10-3 

De jongens en meiden van JO10-3 stonden vandaag weer klaar om er tegenaan 

te gaan. Hapert en ook SDO begonnen sterk aan de wedstrijd. Nora zette 

meteen de aanval in en schoot maar net naast. SDO was wakker geschud en 

maakte daarna 2 doelpunten. Even later was het Kyana die haar eerste 

doelpunt maakte voor Hapert. Het spel ging verder en Lotte maakte vanuit een 

corner van Luuk de gelijkmaker. Daarna kwam Hapert op voorsprong door een 

hard schot van Luuk. Hapert had de smaakt te pakken. Levi gaf een mooie 

voorzet en het was wederom Kyana die de bal in de goal schoot. Ilvi stond 

ontzettend goed te keepen, zonder angst en met hele goede reddingen. 

Ruststand van 3-4. De tweede helft hadden we het geluk niet aan onze zijde. 

Loek had meteen 2 mooie uitbraken, maar schoot naast. Ook de genomen 

corner van Nora werd net naast geschoten door Levi en Max schoot naast, 

nadat hij mocht indribbelen vanaf de zijlijn. Terwijl SDO het doel wel wist te 

raken. Luuk scoorde aan het einde van de wedstrijd nog uit een voorzet van 

Loek. Eindstand 11-6. Het samen aanvallen en verdedigen, een duel echt 

proberen te winnen en goed kijken en overspelen schoot wat tekort in de 

tweede helft. Dit blijft een leerproces. Ga er weer voor samen de volgende 

wedstrijd! 

 

Hapert JO11-1 – Bergeijk JO11-2 

Op een zonovergoten sportpark, onder het oog van een grote schare 

supporters, is het Hapert dat direct laat zien te willen winnen vandaag. Vol 

strijd en met af en toe goed samenspel zijn de eerste kansen voor Hapert. Job 

ziet zijn schot net naast gaan, Kuba schiet op de keeper na een voorzet van 

Sam, maar het is uiteindelijk Tyge die de score opent na wederom een fraaie 

actie van Sam op rechts. Achterin is het ook opletten voor Tom en Ties V. En 

keeper Fedde staat ook zeker geen vliegen te vangen. Helaas wordt het uit een 

corner toch 1-1. Hapert is niet onder de indruk en zoekt direct weer de aanval. 

Robin maakt de 2-1 na wederom een pass van Sam. In het tweede kwart is 

Hapert los. Darach onderschept de bal en schiet knap met links de bal onder de 

keeper door. En later maakt Kuba 4-1 met een mooi schot met rechts. In het 3e 



9 
 

kwart eenzelfde beeld. Hapert valt veelvuldig aan en er ontstaan verschillende 

kansen. Tyge kan maar liefst 4x scoren dit kwart. Telkens wordt hij goed 

vrijgespeeld door Robin, Sam of Kuba. Knap gedaan jongens! Ondertussen zorgt 

keeper Ties L ervoor dat er niets te juichen valt voor Bergeijk. In het begin van 

het vierde kwart moeten we helaas nog een keertje extra aftrappen na een 

tegendoelpunt. Het slotakkoord is weer voor Hapert met nog 2 mooie goals van 

Sam die laat zien dat hij niet alleen goede assists kan geven. Al met al een 

mooie overwinning met goed samenspel! 

 

 

 

7. VOORZETJES:  

• A.s. woensdag 12 oktober speelt Hapert JO8-1 de inhaalwedstrijd  tegen 

De Raven Jo8-2 in Luijksgestel. Aanvang 18 .30 uur.  

• De 1e fase zit bijna op. Zaterdag 15 oktober de laatste wedstrijden van de 

1e fase (uitzonderingen daargelaten.) Hierna gaat de KNVB de competitie 

weer opnieuw indelen in de hoop dat tijdens de 2e fase de wedstrijden 

weer beter tegen elkaar opgaan. Wedstrijden met grote uitslagen zijn 

niet leuk voor de winnaars (af en toe wel natuurlijk) maar zeker niet voor 

de verliezers. Wedstrijden waar het goed tegen elkaar opgaat, zijn 

spannend en leuk voor zowel de kinderen als de toeschouwers.  

• Op woensdag 28 december en donderdag 29 december vindt hopelijk 

weer ons jaarlijkse Ad Huijbregts Zaalvoetbaltoernooi plaats. Welke 

teams op welk dag en tijd het toernooi gaan spelen komt in een van de 

volgende voorzetjes te staan.  

• Op zaterdag 7 en 14 januari van 09.00 uur tot 12.00 uur zijn de 

zaaltrainingen voor de jeugd van 07 tot en met 010.  

• Hapert JO19-1 verliest haar laatste wedstrijd van de 1e fase tegen DBS 

JO19-2. Erg jammer, maar hopelijk ook van deze wedstrijd geleerd! 

• MO20 daarentegen wint opnieuw en wel met 5-0. En is daardoor nog 

steeds ongeslagen. Heel goed. 

• Ons 1e elftal heeft gisteren de wedstrijd tegen Braakhuizen uit Geldrop 

met 1-1 gelijkgespeeld. Toch weer een belangrijk puntje. A.s. zondag de 

uitwedstrijd tegen Gestel 1, dat gisteren verloor van Beerse Boys. Dus die 

zijn uit op revanche. 

• Opvallend de 5-0 overwinning van Bladella op Dommelen, dat nog geen 

enkel punt behaald heeft, maar wel grote ambities heeft. Zondag de 
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derby voor Bladella tegen Reusel Sport. Dan kunnen we zien waar beide 

teams op dit moment in hun voetbalontwikkeling staan.  

• Herhaling:  TRAINERS/COACHES, denk eraan: tijdens de kleine en grote 

pauzes de spelers eerst even RUST gunnen (laten drinken, kletsen met 

ouders, medespelers), dan WEG van de ouders en naar het MIDDEN van 

het speelveld, AANDACHT van alle kinderen voordat je begint te praten 

(als je met meerdere coaches bent: niet tegelijk en door elkaar praten. 1 

COACH heeft het woord, en daarna eventueel de ander en spreek 

dezelfde voetbaltaal!!), vragen of de spelers tevreden zijn over wat je 

met ze samen afgesproken hebt voor aanvang wedstrijd, zo ja/nee: wat 

kan beter en hoe willen ze dat gaan doen en tips van jullie kant. Tot slot 

kinderen complimenten geven die het verdienen.  

 

 

8. EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Tom Putmans, 41 jaar, getrouwd met Kim en vader van 2 meiden 

Kris en Sam. Kris is vorig jaar gestart in J07 en voetbalt inmiddels in J08-02. Om 

mijn steentje bij te dragen ben ik de uitdaging aangegaan om samen met 

Frederik dit team te begeleiden. Op de woensdagen verzorgt Frederik de 

training en op de maandagen doe ik dat. De wedstrijden begeleiden we samen. 

Het begeleiden van de kinderen tijdens de training en de wedstrijd is 

uitdagend, maar ook enorm leuk en belonend. Het is heel mooi om te zien dat 

ze vooruitgang boeken en er ook nog plezier in hebben. Om het begeleiden 

beter vorm te geven heb ik de kans gepakt om, samen met 13 anderen van VV 

Hapert en Bladella, mee te doen aan de pupillentraining die in oktober zal 

starten. Ik hoop daar nog meer handvatten te krijgen om de  kinderen beter te 

maken zodat we binnenkort onze eerste wedstrijd kunnen winnen. In mijn vrije 

tijd doe ik aan zaalvoetbal en af en toe hardlopen. Ik heb meer dan 25 jaar op 

het veld gevoetbald bij RKVV Bergeijk en de laatste 5 jaren voetbal ik enkel nog 

in de zaal. Een andere hobby is lekker eten en drinken met vrienden en familie. 

Ik ben werkzaam als IT Solution Architect / IT Account Manager bij MSD Animal 

Health in Boxmeer. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de software 

architectuur voor alle automatisering gebruikt op de productievloer en 

daarnaast aanspreekpunt ben voor verschillende productieafdelingen voor alle 

IT gerelateerde zaken. Oftewel, ik drink heel veel koffie.       
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9. PUPILLENCURSUS KNVB 

Afgelopen vrijdag zijn 9 trainers van Hapert (Lowies S., Maarten M., Rob B., Jorg 

B., Roy S., Thijs P., Ashraf A., Menno v.d. V. en Tom P.) en 5 trainers van 

Bladella enthousiast gestart met de Pupillencursus van de KNVB. De start was 

bij Bladella en de trainers werden direct met opdrachten het veld opgestuurd 

om een wedstrijd van 08 (dat was deze keer de leeftijdsgroep) te analyseren. 

Vragen als: Wat is voetbal, wat zijn de teamfuncties (aanvallen en verdedigen), 

wat zijn de belangrijkste voetbalhandelingen van 08 spelers (vooral dribbelen 

met de bal, schieten, passeren en zeker niet samenspelen) en wat zijn de 

belangrijkste kenmerken van deze leeftijdsgroep (korte concentratieboog, snel 

afgeleid, nog niet kunnen samenspelen, op zichzelf gericht, weinig geduld.) Erg 

interessant om zo naar een wedstrijdje (Bladella 08 tegen Hapert 08) te kijken. 

A.s. vrijdag is de 2e avond in Hapert en dan wordt de leeftijdsgroep 09. 6  

trainers gaan dan 2 groepen van 6/8 spelers een training geven en de andere 

trainers (alle trainers moeten een training op papier maken met hulp van de 

RINUS App van de KNVB en alvast beginnen met een analyse te maken van alle 

spelers uit hun team. Van elke speler minimaal 1 kwaliteit benoemen en 1 

ontwikkelpunt opschrijven) gaan deze trainingen analyseren (wat ging goed, 

niet goed en wat kan beter, hoe zou jij het doen, hoe reageren de spelers, 

snappen ze de oefening, hoe is het taalgebruik (kindertaal of volwassentaal), 

worden er complimentjes gegeven, krijgt iedereen evenveel aandacht etc. 

Wordt er voldaan aan de 4 kwaliteiten die je als trainer moet hebben, namelijk 

Structuur bieden, Stimuleren, Complimenten geven en Kinderen 

verantwoordelijkheid geven.) Hopelijk zijn er 14 kinderen 09 van vv Hapert die  

aan deze training mee willen doen. Een extra training en je leert ervan. 

Aanvang training 18.45 uur. Einde 19.30 uur. Trainers: veel succes bij de 

voorbereiding en veel leerplezier a.s. vrijdag 14 oktober. 

 

 

 

10. HOE OM TE GAAN MET HET MATERIAAL 

Beste jeugdspelers, maar ook trainers en ouders. 

Nog steeds zien wij met regelmaat kinderen in de doelnetten klimmen en/of 

hangen. Als deze kapot gaan kost het de vereniging geld en dit is niet nodig als 

iedereen op een juiste manier met materiaal omgaat. Spreek elkaar hierop aan 

als je dit ziet gebeuren!  
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11. TRAINERS, OPGELET! 

In de week voor de Herfstvakantie (van 17-10 tot en met 19-10)  gaan we per 

leeftijdscategorie de 1e fase evalueren. Deze week krijgen jullie hiervan een 

schema. Het is mogelijk dat er op maandag of woensdag trainingen komen te 

vervallen.    
 

 

 
KOPY: Wedstrijdverslagen mogen verzonden worden naar voorzetje@outlook.com. Graag maximaal 

200 woorden! Leuke wedstrijdfoto, weetje over je team of iemand in het zonnetje zetten, 

bijvoorbeeld om een geweldige actie tijdens de wedstrijd? Stuur het ook gerust in! 


