
Spelerspaspoort

Naam: Janco Kuijten
Geb. datum: 20-05-2005
Rugnummer: 1
Positie: DM
Leeftijdscategorie: Onder 17

Statistieken

Trainingsopkomst: 39 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 24
Assists: 2
Doelpunten: 0
Minuten: 1800
Basis / ingevallen: 22 / 2
Gem. min/wedstrijd: 75
Schoten op doel: 1
Belangrijke actie: 1
Belangrijke pass: 8
Belangrijke verd. actie: 15
Overtreding gemaakt: 0
Overtreding geïncasseerd: 1
Reddingen: 96

Man of the Match:
14-03-2022 Haarsteeg 17-1 - Waspik (1-3)

Janco, onze keeper maar de superspits van 
Waspik 5. 

Je begon dit jaar goed, na een moeilijke keuze 
tussen jou en Gert trok jij aan het langste eind. In 
de selectietrainingen liet je net dat beetje extra 
zien. Ook in de competitie die volgde hebben we 
vaak op je kunnen rekenen. 

Met vele belangrijke reddingen, tegen Helvoirt 
hield je ons op de been en tijdens de kampioens-
wedstrijd tegen Zwaluw zorgde je er hoogstper-
soonlijk voor dat de 1-1 niet viel en we konden 
uitlopen naar 0-6. Ook je uittrappen uit de han-
den zijn van een uitstekende kwaliteit, waaruit 
zelfs twee doelpunten zijn gevallen en je twee 
assists op je naam hebt gekregen, dat kunnen 
niet veel keepers zeggen.

Tijdens het seizoen heb je ook stappen gemaakt 
zeker in het meevoetballen. Je komt vaker vrij 
onder de bal en staat buiten je doelgebied. En de 
uittrappen waarbij iedereen eerst naar 'binnen' 
moet zijn beter gegaan in de loop van het jaar. 

Probeer nog te letten op de halfhoge bal richting 
de back, maar een kleinigheid blijf je altijd hou-
den. En kom iets vaker naar de trainingen. 

Janco, je hebt er een mooi seizoen op zitten 
waarbij je ons vaak op de been hebt gehouden. 
Ga zo door! Gemiddeld cijfer
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Spelerspaspoort

Naam: Thomas Ligtvoet
Geb. datum: 18-02-2005
Rugnummer: 10
Positie: CAM
Leeftijdscategorie: Onder 17

Statistieken

Trainingsopkomst: 52 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 23
Assists: 28
Doelpunten: 13
Minuten: 1840
Basis / ingevallen: 23 / 0
Gem. min/wedstrijd: 80
Schoten op doel: 29
Belangrijke actie: 70
Belangrijke pass: 58
Belangrijke verd. actie: 30
Overtreding gemaakt: 10
Overtreding geïncasseerd: 19
Reddingen: 0

Man of the Match:
13-11-2021 Waspik - Waspik 19-1 (1-0)
04-12-2021 Waspik - Nieuwkuijk 17-1 (3-1)

Thomas, je bent een geweldig creatieve speler, 
betrokken bij ontzettend veel doelpunten en 
gevaarlijke aanvallen. 

Dat je goed kan voetballen dat weten we, daar 
is geen twijfel over mogelijk. Je hebt techniek, 
inzicht, overzicht, een actie, een schot, balge-
voel, een pass, je denkt aanvallend en zoekt de 
voetballende oplossing. 

Soms ben je nog wat nonchalant of probeer je 
het te mooi te doen. Het is goed om te zien dat je 
dit bij het tweede veel minder hebt, terwijl je ook 
daar kan brengen wat je bij ons brengt. 

Je had voor jezelf als doelstelling om van je 
ontwikkelpunten sterke punten te maken. We 
kunnen nu concluderen dat dit aardig is gelukt. 
Zeker in je omschakeling, aan het begin van 
het seizoen stond je te balen of te mopperen op 
de scheids als je de bal verloor en nu, aan het 
einde van het seizoen, schakel je sneller om of 
ga eerder het duel aan en zet je hoger druk. Ook 
het sneller handelen gaat veel beter, zeker bij 2 
zie je deze ontwikkeling mooi terug. 

Thomas, we gaan in de toekomst nog veel van je 
zien. Blijf jezelf ontwikkelen en leg de lat steeds 
een beetje hoger, daag jezelf uit, je kan dat aan. 
Gefeliciteerd met je debuut en basisplek bij de 
selectie! En Tho ik kan niet wachten om je in het 
eerste te 
bewonderen! Gemiddeld cijfer
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Spelerspaspoort

Naam: Milo Pijnenburg
Geb. datum: 23-09-2005
Rugnummer: 15
Positie: LV, LVV, CVM
Leeftijdscategorie: Onder 17

Statistieken

Trainingsopkomst: 53 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 22
Assists: 1
Doelpunten: 0
Minuten: 1680
Basis / ingevallen: 20 / 2
Gem. min/wedstrijd: 76,4
Schoten op doel: 3
Belangrijke actie: 42
Belangrijke pass: 20
Belangrijke verd. actie: 59
Overtreding gemaakt: 11
Overtreding geïncasseerd: 5
Reddingen: 0

Man of the Match:
04-09-2021 Nieuwkuijk 17-1 - Waspik (2-3)
11-12-2022 Zwaluw 17-1 - Waspik (0-6)

Milo, de man die nooit moe wordt. 

We hebben wedstrijden gezien waarbij je 80 
minuten lang van achterlijn naar achterlijn aan 
het rennen was, zonder je verdedigende taak of 
je aanvallende taak te laten verslonzen. Alleen 
dat is al een groot compliment waard. 

Je bent all-round back, die zowel verdedigend 
als aanvallend belangrijk is. Je grootste wapen 
is je conditie, aangevuld met balgevoel, verdedi-
gend inzicht, een voorzet en een schot. 
Je bent het type speler die je in een duel wel 5 
keer voorbij moet en waarbij het dan uiteindelijk 
nog steeds niet lukt. 

Je speelt als rechtsbenige aan de linkerkant wat 
het niet altijd makkelijk maakt, maar dat los je 
vaak op door of op te dribbelen of een midden-
man te zoeken, waarbij je 9 van de 10 keer de 
juiste keuze maakt. 

Wat leuk was om te zien is dat je gedurende het 
seizoen steeds meer uit je schulp kwam en ook 
vaker je plek opeiste en begon te coachen. Ga 
daar volgend seizoen mee door, je wordt er een 
veel betere speler van! 

Milo, we konden altijd op je rekenen en je bent 
een van de meest stabiele spelers van het elftal, 
zet deze lijn door! 

Gemiddeld cijfer
7,02
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Spelerspaspoort

Naam: Niek Pijnenburg
Geb. datum: 04-11-2004
Rugnummer: 4
Positie: CV
Leeftijdscategorie: Onder 18

Statistieken

Trainingsopkomst: 56 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 22
Assists: 1
Doelpunten: 3
Minuten: 1715
Basis / ingevallen: 22 / 0
Gem. min/wedstrijd: 78
Schoten op doel: 15
Belangrijke actie: 11
Belangrijke pass: 23
Belangrijke verd. actie: 81
Overtreding gemaakt: 4
Overtreding geïncasseerd: 4
Reddingen: 0

Man of the Match:
25-09-2021 Waspik - Bavel 17-2 (3-1)

Niek, onze gedoodverfde aanvoerder. 

Je hebt dit jaar dispensatie aangevraagd en ik 
denk dat dit een van betere keuzes geweest 
is van het seizoen. Althans ik ben er enorm blij 
mee. 

Aan het begin van het seizoen werd je gekozen 
tot aanvoerder. Een rol die je uitermate goed 
hebt vervuld. Waarbij je veel coachte, een leider 
voor de groep was en ook niet bang was om 
spelers aan te spreken. 

Als centrale verdediger en in de 2e helft van het 
seizoen meer als laatste man, heb je een bijna 
perfect seizoen gedraaid, op een paar kleine 
foutjes na. Je hebt alle kwaliteiten om uit te 
groeien tot een geweldige centrum verdediger. 
Je bent namelijk rustig, ook aan de bal, hebt 
overzicht en inzicht, je coacht veel, stuurt het 
team aan en je loopt enorme ruimtes dicht. 
Je bent uitgegroeid tot een van de steunpilaren 
van het elftal. Ben daar trots op!

Je hebt dit jaar goede stappen gezet in je ont-
wikkeling, vooral aan de bal en in duels. Blijf je 
ontwikkelen. Wij voorzien een mooie toekomst.

Niek, maak je niet te veel druk, alles komt 
terecht! En nog één dingetje Niek, probeer auto's 
voortaan te ontwijken, ze geven niet echt mee.

Gemiddeld cijfer
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Spelerspaspoort

Naam: Brend Prijt
Geb. datum: 24-09-2006
Rugnummer: 14
Positie: CM, RM, CAM
Leeftijdscategorie: Onder 16

Statistieken

Trainingsopkomst: 53 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 22
Assists: 3
Doelpunten: 3
Minuten: 1050
Basis / ingevallen: 13 / 9
Gem. min/wedstrijd: 47,73
Schoten op doel: 14
Belangrijke actie: 39
Belangrijke pass: 21
Belangrijke verd. actie: 27
Overtreding gemaakt: 3
Overtreding geïncasseerd: 13
Reddingen: 0

Man of the Match:
14-03-2022 Haarsteeg 17-1 - Waspik (1-3)

Brend, als er een speler is waarover ik mij dit 
seizoen en meeste heb verbaasd dan ben jij het 
wel en elke week bleef ik mij opnieuw verbazen. 
Voornamelijk over je gedrag, de opmerkingen die 
je maakt en hoe omgaat met je teamgenoten. 
Daardoor ben je veruit de speler waarmee ik het 
meeste heb gelachen. 

Maar ook zeker op voetbalgebied stel je niet 
teleur. Het is grappig om te zien dat jij en Mick 
elkaars complete tegenpolen zijn. Jij hebt een 
bepaalde souplesse en elegantie, waarmee je 
veel duels kan ontwijken en tevens een aanval-
lende actie in kan zetten. Daarnaast denk je erg 
aanvallend en kom je vaak in kansrijke positie in 
de zestien meter. 
En wat het meest fijne is aan jouw als voetballer, 
is dat je op meerdere posities bent in te zetten. 
Eigenlijk overal wel, waarbij je ook altijd jouw 
niveau haalt! 

Er valt nog wat te winnen op afwerking en 
passing. Je bent soms iets te slordig, vaak ligt 
dat aan rust houden en concentratie. Daar heb je 
dit jaar al aangewerkt en blijf dat volhouden. Je 
komt dan vanzelf weer in topvorm terecht!

Brend, je hebt dit seizoen hele leuke dingen 
laten zien en ik weet zeker dat je in de toekomst 
nog veel gaat laten zien. Blijf vooral voetballen 
en je gedragen zoals je doet en verander niet te 
veel. Want, nogmaals, 
ik heb enorm met 
je gelachen!

Gemiddeld cijfer
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