Presentatie vv Hapert
Nieuwe trainer vv Hapert

vv Hapert is dit seizoen begonnen met
een nieuwe hoofdtrainer: Tom van
den Steen. Voor velen misschien nog
een onbekende dus hoog tijd voor een
voorstelling:
Tom Van Den Steen. 43 jaar en
woonachtig te Retie (België).
Als speler heb ik mijn jeugdopleiding bij
Witgoor en Dessel gehad. Selectie heb ik
gespeeld in enkele 3e en 4e provinciale
ploegen.
Na mijn spelercarrière die door
blessures vroegtijdig beëindigd werd,
ben ik in het trainersvak gerold. Eerst
als jeugdcoach waarbij ik bijna alle
leeftijden en niveaus doorlopen heb.
Toen ik mijn Uefa A licentie behaalde
vond ik het echter tijd om ook eens
te kijken of ik de mooie stappen en
reputatie die ik bij de jeugd opgebouwd
heb door te trekken naar 1e elftallen. 3

seizoenen heb ik met plezier en passie
bij SDO’39 mogen werken en nu een
stapje hoger dus bij vv Hapert.
De doelstelling voor dit seizoen is zo
snel mogelijk het behoud verzekeren
en van daaruit verder kijken. Door
de veranderingen die dit seizoen
doorgevoerd worden m.b.t. promotie/
degradatie wordt het volgens mij
een interessante competitie. De
spelersgroep is jong en gretig. Elke
week zie ik progressie in het spel en
wat er tactisch gevraagd wordt. Er zit
voldoende kwaliteit in deze groep en
gezien hun leeftijd kunnen we zeker
groeien.

Seizoen 2022/2023
Allemaal samen gaan we er een goed en
leuk seizoen van maken zodat vv Hapert
volgend seizoen opnieuw minstens 3e
klasse speelt.

Een nieuwe jeugdvoorzitter
in een hopelijk Corona-vrij
seizoen.

Even voorstellen…
Sinds 2014 ben ik lid van de jeugdcommissie bij vv Hapert en ben ik zeer
vereerd om nu de rol van jeugdvoorzitter
te mogen vervullen. Ik had thuis een
goed voorbeeld want m’n vader was ooit
voorzitter van RKSV Nuenen. Wat ik vooral
van hem geleerd heb, is dat elke vereniging
sterker wordt door mensen met elkaar te
verbinden. Verenigen is verbinden, dus
daar ga ik ook voor.
Afgelopen jaren was ik coördinator
van de jongste pupillen wat ik eigenlijk
nog steeds de leukste leeftijd vind. Elke
zaterdagochtend zie je deze jongens en
meisjes de eerste ervaring opdoen met
voetbal. Ze moeten aan alles wennen, de
bal die nog niet precies doet wat ze willen,
roepende ouders en coaches langs de

Door constant overleg met de staf en
ook die van de O19 voel ik dat we op een
constructieve manier kunnen werken.
De vrijwilligers zorgen er ook voor dat
alles altijd netjes klaarstaat en geregeld
wordt, dank hiervoor.

Ster sponsoren

Super ster

Bovenste rij vlnr: Bas Lavrijssen, Roel Bottram, Bram Schoenmakers, Benjamin van der Heijden, Bjern van Lieshout, Hayo Dona, Lars Piederiet,
Max Luijten.
Middelste rij vlnr: Tom van den Steen, Luc Straatman, Joppe Schenning, Stef Spooren, Pieter Spooren, Yorick Hooyen, Sem Liebregts, Thed van
de Kerkhof, Luuk Saris, Jarno Tijssen, Alwin Kennis, Lars Jansen.
Onderste rij vlnr: Rik Verdonschot, Ward Groenen, Nick Bogers, Timo Hooyen, Jurre Coppelmans, Thom lauwers, Mees Liebregts, Michiel
Mollen.
Afwezige: Frans Leijten, Dave Koolen, Steven de Laat, Sven van Lieshout, Willem van Zutphen.

Sander Raaijmakers,
trainer/coach vv Hapert
JO19-1.

Het afgelopen jaar ben ik samen met mijn
begeleidingsgroep begonnen met de
JO19. Wat ons meteen opviel: een leuke
groep. Eigenlijk 2 vriendengroepen en
wat enkele losse persoonlijkheden. Ons
voornaamste doel in de eerste maanden
was om hier 1 grote vriendenploeg van
te maken die voor elkaar door het vuur
wilde gaan, maar waar we zeker ook
leuke herinneringen mee wilden maken.
Buiten dit alles wilden we ze ontwikkelen
en meegeven dat er met passie en strijd
en een duidelijke voetbalvisie waarin
teambelang voor individueel belang
gaat we in de 1e klasse een mooi seizoen
tegemoet zouden gaan.
Dat we met de JO19-1 van vv Hapert in
de 1e klasse uitkomen wil zeggen dat

we de nodige talenten hebben in onze
jeugdopleiding.
Mooie en spannende wedstrijden
hebben we gehad wat erin resulteerde
dat onze jongens ook met de selectie
mee mochten doen. Ook dat was een
doel op zich: De verbinding tussen de
selectie en de jeugd verkleinen.
Zorgen dat de overstap wat makkelijker
wordt voor onze jonge jongens.
Mogen proeven aan selectievoetbal in
de senioren, wedstrijden bekijken van
Hapert-1 maar ook zeker de “Super
Sunday’s” als team meemaken, geheel in
vv Hapert polo. Verbinding en eenheid
is waar onze mooie club voor staat en
wat je moet voelen. Je wil erbij horen
en samen mooie voetbalmomenten
maken. Het leuke maar pittige seizoen
hebben we afgesloten met een keurige
gedeelde 5e plaats in de 1e klasse.
Na een welverdiende zomerstop,
waarin de teams weer opnieuw werden

ingedeeld en we met trots enkele
jongens hebben afgeleverd aan Hapert
1 en 2 zijn we weer met veel nieuwe
spelers begonnen aan een nieuwe
uitdaging waarin we er ook weer met
zijn allen een vriendenploeg van gaan
maken. Ook in dit seizoen gaan we
volop de strijd aan in de 1e klasse.
In de voorbereiding hebben we van
Bladella
JO9-1 weten te winnen
en onze eerste 2 wedstrijden in de
bekercompetitie
tegen
Hoogeloon
O19-1 en Bergeijk O19-1 hebben we
winnend afgesloten. De nieuwe jongens
zullen even moeten wennen aan onze
speelstijl, het niveau en een andere
groepsdynamiek en de 2e jaars gaan we
klaarstomen voor de selectie.
Ieder individu zijn eigen doelen waar
we keihard mee aan de slag gaan dit
seizoen, samen met Stijn, Joppe en onze
nieuwe vlagger Louw.

We zijn dit seizoen de jeugdcommissie
gestart met enkele nieuwe gezichten.
Allereerst is Mieke Blankers voor de
zomerstop gestart als secretaris. Verder
zijn Roy Bierens en Chantal van der Velden
gestart als jeugdcoördinatoren. Tenslotte
is Jos Minkels terug als coördinator- en
begeleider van onze scheidsrechters. De
technisch coördinatoren Anton de Kok,
Bernard van de Hurk en Jacques Lammers
waren al aan boord. Zo ook Joep Koolen
(jeugdcoördinator) en Menno van de Ven
(wedstrijdsecretaris). Een zeer gevarieerd
gezelschap wat elkaar goed aanvult.

Dames

Ook dit seizoen staan onze dames
en hun staf weer te popelen om er
een mooi en sportief jaar van te
maken. Onder leiding van Marcel van

Selectie

kant, overvliegende vliegtuigen die ook de
aandacht trekken, je teammaatjes die je
ook van school kent en ga zo maar door.
Dit jaar hebben we een record aantal
mini’s mogen verwelkomen. We hebben
zelfs mini’s 3 teams mogen inschrijven in
de “Kempen-competitie” en daar ben ik
erg trots op. Dat biedt perspectief voor de
toekomst.

Engelen en Theo Beekman gaan de ze
vol goede moed de strijd aan tegen
andere damesteams uit de regio. We
hopen weer vele leuke wedstrijden te
kunnen spelen en daarna een gezellige
derde helft te beleven. Want dat hoort
ook bij een vereniging als vv Hapert. 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 JO15-2 bestaat zelfs alleen uit
meisjes. Zij spelen in een gemengde
competitie. Daarnaast is vv De Kempen
MO 20-1 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

We zoeken nog één jeugdcoördinator om
het team weer compleet te maken.
De teams zijn voor wat betreft de
trainersstaf ook nagenoeg ingevuld. We
zoeken alleen nog een trainer voor JO17-2.
Mocht je interesse hebben, meld je dan bij
één van de technisch coördinatoren of bij
ondergetekende.
Het is het mooi om te zien dat de bal weer
rolt en alle kinderen op zaterdag weer
hun wedstrijdjes kunnen spelen. Dit alles
kan natuurlijk niet zonder de inzet van
vrijwilligers. Alhoewel we veel al ingevuld
hebben, kunnen we altijd nog nieuwe
vrijwilligers gebruiken. We verwachten
weer een mooi en sportief voetbalseizoen
en hopen je te mogen verwelkomen op de
Lemelvelden in Hapert.
Eric Verdonschot
Jeugdvoorzitter, namens de
jeugdcommissie van vv Hapert

Hoofdsponsor
vv Hapert

Foto JO19-1
Bovenste rij vlnr: Joppe, Joran, jesper, Luuk,
Ties, Rick
Middelste rij vlnr: Sander, Niek K, Bas, Rik,
Collin, Jari, Stijn
Onderste rij vlnr: Finn, Kijn, Alex, Louw, Niek
vd S, Gijs

JO19-1

is er volop aandacht voor dames- en
meisjesvoetbal!
Paula Bottram
Voetbalzaken dames/meisjes
Foto dames
Bovenste rij vlnr: Judith, Bieke, Jamy, Aniek,
Ruby, Ankie
Middelste rij vlnr: Marcel, Danielle, Kelly, Britte, Emma, Suzan, Iris, Patricia, Theo
Voorste rij vlnr: Demi, Annabel, Anna, Lotte,
Robin, Dewi

Trots, Yes, erbij horen,
Corona, een nieuw begin.

De laatste paar jaren waren bovenstaande
‘kreten’ het hoofdonderwerp van dit
voorwoord van onze jaarlijkse presentatie.
En eigenlijk zijn alle genoemde
onderwerpen nog steeds heel erg van
belang en van toepassing.
Trots, Yes en erbij willen horen! Dat is
toch waar we het voor doen? Dat is toch
waar ieder lid en iedere vrijwilliger het
voor doet? Dat dat niet vanzelf gaat, dat is

Samenstelling jeugdcommissie
Voorzitter				Eric Verdonschot
Secretaris				Mieke Blankers
Wedstrijssecretariaat			
Menno van de Ven
Scheidsrechterbegeleiding		
Wendy Gijsbers / Jos Minkels
Coördinator scheidsrechters		
Wendy Gijsbers / Jos Minkels
Technisch coördinator JO13 t/m JO19
Anton de Kok / Bernhars van den Hurk
Technisch coördinator JO7 t/m JO12
Jacques Lammers
Groep coördinator JO15 t/m JO19		
Joep Koolen
Groep coördinator JO10 t/m JO13		
Chantal van der Velden
Groep coördinator JO7 t/m JO9		
Roy Bierens

iedereen wel duidelijk denk ik. Verenigen
is niet voor niets een werkwoord. En
natuurlijk zijn er zaken die niet helemaal
goed gaan en kunnen er dingen altijd
beter. Dingen die niet goed gaan vallen
vaker en eerder op, maar er gaan gelukkig
ook veel dingen wel goed. En daar mogen
we met zijn allen trots op zijn. Ik ben trots
op iedereen die zich inzet voor onze club!
Een dikke pluim voor alle vrijwilligers; je
kunt er als vereniging nooit teveel hebben!
Een nieuw begin, of liever; we starten
door en worden beter!
Er zijn een aantal positieve zaken te
melden. Zoals eerder beschreven; we
kunnen het seizoen normaal opstarten.
We hebben een nieuwe trainer voor
Hapert 1. Tom Van Den Steen gaat onze
jongens nog beter maken. We zijn nog
steeds bezig om een kunstgrasveld te
realiseren voor onze club. Dat ziet er
positief uit en we maken we ondertussen
stappen in de juiste richting.
En tenslotte hebben we, met dank aan de
speciaal daarvoor gevormde commissie,

na lang zoeken iemand gevonden die
de schoenen van Gerard Straatman als
voorzitter van onze vereniging wil vullen.
De lange zoektocht heeft ons gebracht
bij Hans van Roij. Hans is al zijn hele leven
actief binnen onze vereniging.
Als voetballer, als trainer en als vader
van een volgende generatie ‘van Roijkes’. Hans heeft een duidelijke visie
en hier wil hij graag samen met zijn
medebestuursleden, maar zeker ook
met alle vrijwilligers invulling aan gaan
geven. Hij is ondertussen al begonnen met
‘instromen’ en zal per de eerst volgende
algemene ledenvergadering namens het
bestuur worden voorgedragen als nieuwe
voorzitter!
Ik heb er vertrouwen in.
Vertrouwen! Een mooi nieuw woord wat
prima past in het rijtje woorden die de titel
van dit stuk vormen.
Een fijn, sportief en succesvol seizoen
gewenst.
Henry van Gerwen
Voorzitter a.i. vv Hapert

Hoofdbestuur vv Hapert:
Voorzitter a.i.				
Henry van Gerwen
Secretaris				Joris van Buul
Penningmeester				Joost van Setten
Voorzitter jeugdcommissie		
Eric Verdonschot
PR en communicatie			
Marco van den Heuvel
Voetbalzaken				Henry van Gerwen
Sponsoring				Ruud Teunissen
Sportpark en materialen			
Theo Willemsen
Voetbalzaken dames / meisjes		
Paula Bottram
Bestuurslid/Kandidaat voorzitter 		
Hans van Roij

