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Totaal aantal trainingen:      57
Totaal aantal met volle bezetting:     13

Totaal aantal trainingen individuele spelers:   845
Opkomst totaal aantal trainingen:     766
Procentuele opkomst totale trainingen:    90,06%
Op basis van gedrag:
Totaal aantal keer zeer goed:     35
Totaal aantal keer goed:      596
Totaal aantal keer normaal:     120
Totaal aantal keer slecht:      11
Totaal aantal keer zeer slecht:     4

WEDSTRIJDEN

Totaal aantal wedstrijden:    25
Aantal punten competitie:    32
Aantal punten beker:    0 
Aantal oefenwedstrijden:    6

Totaal aantal zeges:    13
Totaal aantal gelijke spelen:   5
Totaal aantal verliespartijen:   7

Totaal doelpunten voor:    74
Totaal doelpunten tegen:    41
Totaal aantal assists:    52
Doelpunt per wedstrijd: ________ 2,96
Tegendoelpunt per wedstrijd: ___  1,64
Totaal aantal schoten:    238
Percentage doelpunt per schot: ____________  31,1%
Totaal aantal overtredingen gemaakt:    164
Totaal aantal overtredingen geïncasseerd:   123
Totaal aantal belangrijke acties:     506
Totaal aantal belangrijke / killing passes:   375 / 98
Totaal aantal belangrijke verdedigende acties:   550
Totaal aantal reddingen:      105

TOP 3 SPELERS MET MEESTE TRAININGEN:
  1. Niek Pijnenburg (56/57)
  2. Mick Kemmeren (55/57)
  3. Joris Hommel, Jesse van Hooren, Jent Span (54/57)
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GEMIDDELD CIJFER:
7,11

Gemiddeld cijfer per wedstrijd:



Heren, mannen, jongens, 

Het seizoen zit erop. Tijd om terug te kijken 
op wéér een ander seizoen dan gewend. 

Vorig seizoen eindigde in mineur zonder 
wedstrijden, publiek of doelpunten. Maar dit 
seizoen begon vol goede moed, met hoop 
en verwachtingen. 

Het was voor Jelle iets heel nieuws, voor het 
eerst ging ik naar een andere club. Een club 
die ik alleen kende van één uitwedstrijd van 
meer dan 10 jaar geleden.

We begonnen met een oefenwedstrijd tegen 
de oude liefde van Jelle, VV Nieuwkuijk 
Jo17-1. We wonnen en met vlagen van 
goed voetbal. Een lekker begin al met al. 
Helaas, kwam daar tegen FC Tilburg ver-
andering in. Een wedstrijd die je op papier 
en gezien het spelbeeld moet winnen, maar 
niet doet. De revanche in de competitie was 
meer dan terecht. 

Een week later begonnen we aan de com-
petitie en wat een competitie is het gewor-
den! Ongeslagen, 8x winst en 2x gelijk, 46 
doelpunten voor en maar 10 tegen!
We begonnen tegen Bavel, gevolgd door 
Jong-Brabant, wat later de titelconcurrent 
bleek. Twee goede overwinningen met 
goed voetbal. De klad kwam erin tegen 
Haarsteeg, laten we zeggen dat we over-
bluft werden. De wedstrijden erop herpakte 
we ons goed, klinkende overwinningen 
op Elshout en Tilburg en een verdiende 
zege tegen Dongen. Toen kwam de eerste 
ontmoeting met de toentertijd nummer 2: 
Helvoirt. Een wedstrijd om snel te vergeten, 
die we eindigden met 9 man en een gelijke 
stand. Misschien was het de druk van een 
aanstaand kampioenschap of misschien 
was het de vrijdagavond ervoor. Maar het 
was gewoon niet goed genoeg. We waren 
de koppositie kwijt. En als klap op de vuur-
pijl besloot het kabinet dat we niet meer in 
de avonden mochten trainen. 
Met nog 2 wedstrijden te gaan, wisten we 
wat we moesten doen, 2x winnen en hopen 
op puntverlies van Jong-Brabant en Helvoirt.  
En zo geschiedde, Jong-Brabant speelde 
gelijk tegen Nieuwkuijk, Helvoirt speelde 
gelijk tegen Haarsteeg. En wij? Wij wonnen 
een week later wederom van Nieuwkuijk. 
Toen ook nog eens bleek dat Helvoirt en 

Jong-Brabant tegen elkaar gelijk speelde. 
Konden de voorbereidingen voor het kam-
pioenschap beginnen. We hadden immers 
genoeg aan een gelijkspel tegen Zwaluw. 
Zenuwen? Nee, daar hadden we geen last 
van... 
De kampioenswedstrijd was er een om niet 
meer te vergeten. Na 15 minuten openden 
we de score, om die in de 2e helft te laten 
uitlopen naar 0-6. De geschiedenis was 
geschreven! We zijn Kampioen! 

En na een welverdiend feestje: Op naar de 
eerste klasse...

We merkten tijdens de eerste wedstrijd 
gelijk dat het niveau hoger lag dan in de 2e 
klasse. Het spel ging sneller, de tegenstan-
ders liepen meer en de vrije ruimtes waren 
veel kleiner. 
We wisten gelijk dat we er allemaal een 
schepje bovenop moesten doen wilden we 
niet elke wedstrijd verliezen. 

We begonnen met een verliespartij tegen 
Zigo, de huidige kampioen, niks om ons 
voor te schamen. Daarna begonnen we 
punten te halen, met een aantal gelijke 
spelen en een winstpartij tegen TVC Breda. 
Helaas kwam er toen een beetje zand in de 
motor. We hadden meer moeite met scoren 
en verdedigend werden fouten afgestraft. 
Iets wat in de 2e klasse eigenlijk niet ge-
beurde. 

Terugkijkend op de 2e seizoenshelft kunnen 
we concluderen dat we aardig meekunnen 
in de 1e klasse. Ondanks dat we niet heel 
veel punten hebben gehaald zijn we geen 
enkele keer weggespeeld en durven wij 
zelfs te zeggen dat we in de meerderheid 
van de wedstrijden de betere ploeg waren 
en we echt heel leuk en goed voetbal heb-
ben laten zien. De volgende stap is om dat 
om te gaan zetten in winstpartijen. 
En wat nog zeker even benoemd mag wor-
den is de 1-3 overwinning op hoofdklasser 
Haarsteeg, met echt heel goed voetbal! 
Al met al kunnen we enorm trots zijn op 
afgelopen seizoen en kijken we met veel 
plezier uit naar volgend jaar.

Voor sommigen tot volgend jaar en voor de 
andere, we komen nog een paar wedstrijden 
kijken! En namens ons, succes en bedankt 
voor dit bijzondere seizoen!

W
OORD 

W
OORD V/D

V/D STAF
 STAF

Ger & Jelle

5



Spelerspaspoort

Naam: Yannick Broeders
Geb. datum: 01-03-2005
Rugnummer: 69
Positie: SP, LB
Leeftijdscategorie: Onder 17

Statistieken

Trainingsopkomst: 50 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 24
Assists: 4
Doelpunten: 27
Minuten: 1593
Basis / ingevallen: 20 / 4
Gem. min/wedstrijd: 66,4
Schoten op doel: 80
Belangrijke actie: 65
Belangrijke pass: 36
Belangrijke verd. actie: 11
Overtreding gemaakt: 23
Overtreding geïncasseerd: 5
Reddingen: 0

Man of the Match:
23-10-2021 Waspik - Elshout 17-1 (10-0)
14-03-2022 Haarsteeg 17-1 - Waspik (1-3)

Yannick, of Baardmans zoals je in Nieuwkuijk 
genoemd wordt. 

Ook dit seizoen is de vraag meermaals geko-
men, 'hoort die jongen wel in de o17?' 
Er is dan ook geen twijfel dat je groot, sterk en 
een fysieke speler bent. 

Je bent ooit begonnen als verdediger en maakt 
nu je minuten als spits zijnde. Een rol die je 
goed invult, met snelheid, schotkracht en fysieke 
kracht. Waarbij je altijd tot het naadje gaat met 
veel inzet. Ook het aflopen van de keeper en het 
doorzetten op de man bleek een aantal keer zeer 
effectief te zijn. 

Waar je aan het begin van het seizoen nogal 
onrustig was voor de goal is dat in de loop van 
het seizoen meer en meer verdwenen. Op zo'n 
manier dat je zelfs keepers begon uit te spelen in 
plaats van maar zo hard mogelijk een bal tussen 
de palen te krijgen. 

Je moet nog wat slimmer worden in je spel, 
zeker qua overtredingen en loopacties in de 
diepte. Je bent soms nog een beetje een kip 
zonder kop die maar blijft gaan. Probeer daar 
volgend seizoen op te letten. En dan kan je een 
spits worden die in de senioren zomaar eens 40 
doelpunten per jaar gaat maken. 
Gefeliciteerd met je debuut bij 2 en probeer iets 
vaker bij je eigen elftal 
te scoren. Gemiddeld cijfer
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Spelerspaspoort

Naam: Sam Broekmans
Geb. datum: 31-10-2004
Rugnummer: 2
Positie: LA, RA
Leeftijdscategorie: Onder 18

Statistieken

Trainingsopkomst: 40 / 47
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 17
Assists: 1
Doelpunten: 0
Minuten: 710
Basis / ingevallen: 8 / 9
Gem. min/wedstrijd: 42
Schoten op doel: 2
Belangrijke actie: 12
Belangrijke pass: 7
Belangrijke verd. actie: 28
Overtreding gemaakt: 7
Overtreding geïncasseerd: 1
Reddingen: 0

Man of the Match:
19-03-2022 Waspik - VVR 17-1 (2-2)

Sam, als een pitbull kan jij je vastbijten in een 
tegenstander, waarna je ook niet meer loslaat. 

Je bent dit seizoen iets later bij het team geko-
men, aan het begin van de eerste competitie-
helft, maar je hebt jezelf goed in het team weten 
te werken. 

Je hebt een ontzettend goede mentaliteit. Je 
bent daarnaast leergierig en blijft altijd je stinken-
de best doen. Je bent overigens ook de allereer-
ste speler in de tien jaar dat ik trainer ben die mij 
na elke training bedankte. 

In het begin merkten we dat je nog even moest 
wennen. Het ging allemaal wat sneller en de 
verwachtingen waren ook groter. Maar naarmate 
het seizoen vormde wist je hier steeds beter 
mee om te gaan en begon je ook te ontwikkelen 
en stappen te maken. Zo ben je veel rustiger 
geworden aan de bal en ook nadat je een 'fout' 
maakte. En begon je zelfs aanvallend te denken 
en ook aanvallende acties te maken, waarbij je 
steeds vaker dreigend was op de helft van de 
tegenstander. 
Je conditie, loopvermogen, inzet en wil om te 
winnen zijn je grootste wapens waarbij je altijd 
aan het teambelang denkt in plaats van je eigen 
belang. Je hebt dit jaar een hele goede ontwikke-
ling doorgemaakt, houdt dat vast!
En nu is het mijn beurt: 
Bedankt Sam! Gemiddeld cijfer
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Spelerspaspoort

Naam: Joris Hommel
Geb. datum: 09-06-2005
Rugnummer: 3
Positie: CV
Leeftijdscategorie: Onder 17

Statistieken

Trainingsopkomst: 54 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 24
Assists: 1
Doelpunten: 0
Minuten: 1815
Basis / ingevallen: 23 / 1
Gem. min/wedstrijd: 75,6
Schoten op doel: 1
Belangrijke actie: 9
Belangrijke pass: 18
Belangrijke verd. actie: 82
Overtreding gemaakt: 33
Overtreding geïncasseerd: 1
Reddingen: 0

Man of the Match:
19-02-2022 Waspik - Were Di 17-1 (1-1)

Joris, onze rots in de verdediging. 

Wij zouden niet graag een spits zijn die een 
middagje tegen jou moet voetballen. Het is zelfs 
zo dat ik dat niet eens graag doe op de training. 

Je bent namelijk ijzersterk in een tegen een 
duels. Waarbij je tegenstander vaak het onder-
spit delft. Je bent snoeihard, niet bang te krijgen 
en enorm fel. Ook aanvallend vind je je weg, 
waarbij je vaak rustig blijft aan de bal en opzoek 
gaat naar de voetballende oplossing. Zeker op 
het einde van het seizoen deed je dit steeds 
meer. 

Het enige nadeel is dat je soms te fel bent en je 
jezelf laat meeslepen door je emoties, de twee 
kaarten zijn daar het bewijs van, namelijk beide 
voor natrappen. Probeer daar volgend seizoen 
nog meer op te letten. 

Joris, je bent een uitstekende centrale verdedi-
ger die zijn mannetje geen halve meter ruimte 
geeft. Fysiek en verdedigend gezien ben je al 
klaar voor de volgende stap. En ik weet zeker 
dat je kan uitgroeien tot een vaste waarde in de 
laatste linie van Waspik 1. 

Ik kijk ernaar uit om volgend seizoen weer met je 
aan de slag te gaan en om de volgende stappen 
te gaan zetten in je ontwikkeling. Dat moet wel 
goed komen! Gemiddeld cijfer
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Spelerspaspoort

Naam: Jesse van Hooren
Geb. datum: 25-01-2007
Rugnummer: 8
Positie: RM, CM
Leeftijdscategorie: Onder 15

Statistieken

Trainingsopkomst: 54 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 21
Assists: 2
Doelpunten: 11
Minuten: 1200
Basis / ingevallen: 13 / 8
Gem. min/wedstrijd: 57,14
Schoten op doel: 18
Belangrijke actie: 46
Belangrijke pass: 30
Belangrijke verd. actie: 22
Overtreding gemaakt: 5
Overtreding geïncasseerd: 16
Reddingen: 64

Man of the Match:
09-10-2021 RKDVC 17-2 - Waspik (1-4)
16-10-2021 Waspik - Haarsteeg 17-2 (1-1)
05-02-2022 Waspik - TVC 17-1 (3-2)

Jesse, de jongste van het hele stel, maar zeker 
niet de minste. 

Je bent dit seizoen uitgegroeid tot een bepalen-
de speler. Waar we in het begin van het jaar een 
beetje zagen dat je aan het worstelen was, viel 
dat gedurende het seizoen steeds meer van je 
af. Waarbij je rond de winterstop steeds meer in 
vorm kwam, ook in de eerste klasse heb je dat 
niveau weten vast te houden en de stijgende lijn 
weten door te trekken. 

Je maakte belangrijke acties, je bent ontzettend 
doelgericht en je hebt ook het overzicht wat je 
van een middenvelder verwacht. Je bent leergie-
rig en je wil heel graag.

Je hebt dit seizoen een hele mooie ontwikkeling 
doorgemaakt. Waarvan wij denken dat dit nog 
lang niet het eindstation is. We zien veel potentie 
in jou, het is nu aan jouw de taak om deze tot 
uiting te laten komen en wie weet is Waspik 1 
dan niet eens het hoogsthaalbare. 

Als we dan toch een verbeterpuntje moeten 
geven. Probeer tijdens de training net iets vaker 
je best te doen en beter op te letten. Je doet het 
niet voor ons, maar voor jezelf. Want zoals al 
gezegd, wie weet waar jou potentie eindigt. 

Blijf de stijgende lijn vast houden en blijf je 
ontwikkelen! Gemiddeld cijfer
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Spelerspaspoort

Naam: Mick Kemmeren
Geb. datum: 05-03-2006
Rugnummer: 5
Positie: LM, CM
Leeftijdscategorie: Onder 16

Statistieken

Trainingsopkomst: 55 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 23
Assists: 0
Doelpunten: 3
Minuten: 1135
Basis / ingevallen: 16 / 7
Gem. min/wedstrijd: 49,3
Schoten op doel: 11
Belangrijke actie: 29
Belangrijke pass: 28
Belangrijke verd. actie: 41
Overtreding gemaakt: 26
Overtreding geïncasseerd: 3
Reddingen: 4

Man of the Match:
11-12-2021 Zwaluw 17-1 - Waspik (0-6)

Mick, je bent een stofzuiger op het middenveld, 
waarbij je maar weinig duels uit de weg gaat. 
Een speler die je in elk elftal hard nodig hebt. 

Zoals ze zo mooi zeggen ben je een werkpaard, 
een speler die kort op zijn man zit, voor elke bal 
en meter vecht. Ook ben je sterk aan de bal, 
kan je passeren en drijven en sta je verdedigend 
sterk in je schoenen. Je bent een fysieke speler, 
die het vooral moet hebben van zijn duels. 

Je maakt daarbij soms nog wat onbesuisde ac-
ties, zoals riskante tackles en onnodige overtre-
dingen. Maar daarin zit ook weer juist je kracht, 
zolang je je koppie maar erbij houdt.  

En over dat koppie gesproken, laat hem iets 
minder hangen als het even tegenzit en zet dat 
juist om in energie en ga er harder voor werken. 
Het gaat dan vanzelf weer meezitten!

Een van je ontwikkeldoelen dit jaar was om 
sneller te handelen en te spelen. Daarin zien we 
een mooie vooruitgang. Je zoekt vaker een me-
despeler en houdt minder vaak de bal bij jezelf. 
Je bent ook rustiger geworden aan de bal zoekt 
vaker de voetballende oplossing. 
Zet deze vooruitgang volgend seizoen ook door! 

Mick, je hebt een goed seizoen gedraaid waar je 
trots op mag zijn! 

Gemiddeld cijfer
6,83
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