
Spelerspaspoort

Naam: Stijn Riool
Geb. datum: 31-08-2006
Rugnummer: 16
Positie: LB, RB
Leeftijdscategorie: Onder 16

Statistieken

Trainingsopkomst: 38 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 19
Assists: 0
Doelpunten: 3
Minuten: 750
Basis / ingevallen: 9 / 10
Gem. min/wedstrijd: 39,5
Schoten op doel: 17
Belangrijke actie: 37
Belangrijke pass: 17
Belangrijke verd. actie: 8
Overtreding gemaakt: 1
Overtreding geïncasseerd: 14
Reddingen: 0

Man of the Match:
14-05-2022 Gudok 17-1 - Waspik (4-3)

Stijn, dé supersub!

Het is jammer dat je de laatste twee wedstrijden 
pas echt in vorm kwam. Met een uitstekende 
invalbeurt tegen Gudok en een puike wedstrijd 
tegen BSC. Hadden we jouw heel het jaar maar 
zo gezien!

Pim kende over jouw geen twijfel, hij hoort in 
de 17-1 thuis. Ik moet eerlijk zeggen dat ik na 
de eerste training een beetje twijfelde. Maar de 
trainingen daarop maakte je de woorden van Pim 
waar en was ook ik overstag. 

Je beste wedstrijden heb je gespeeld als je in 
moest vallen, waaraan dat ligt durf ik niet te 
zeggen, misschien omdat je dan meer de drang 
had om je te bewijzen. 

Stijn, je bent ontzettend snel, je hebt een goed 
balgevoel en een neusje voor de goal. De lastige 
intikker tegen Gudok is daar een goed voorbeeld 
van. Je komt fysiek soms nog iets te kort maar 
dat komt nog wel goed de komende jaren.
Je bent een speler die elke trainer graag in zijn 
elftal heeft, je verzaakt op de trainingen nooit en 
je wil altijd leren. Ik ben ontzettend blij dat je ook 
mij hebt weten te overtuigen om je te selecteren. 

Stijn, blijf groeien volgend seizoen en dan wordt 
je een uitstekende buitenspeler of misschien 
zelfs wel een 
perfecte spits! Gemiddeld cijfer
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Spelerspaspoort

Naam: Gerco Schep
Geb. datum: 22-11-2005
Rugnummer: 9
Positie: LB, RB
Leeftijdscategorie: Onder 17

Statistieken

Trainingsopkomst: 49 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 25
Assists: 4
Doelpunten: 4
Minuten: 1205
Basis / ingevallen: 18 / 7
Gem. min/wedstrijd: 48,2
Schoten op doel: 23
Belangrijke actie: 65
Belangrijke pass: 30
Belangrijke verd. actie: 16
Overtreding gemaakt: 11
Overtreding geïncasseerd: 25
Reddingen: 0

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

Gerco, de kleinste van het hele team maar ook 
de felste. 

Je slaat jou niet makkelijk uit het veld, je blijft 
altijd werken en verzaakt maar zelden. 
Dit was goed te zien in de laatste paar wedstrij-
den toen we je op het middenveld positioneerde, 
je bracht daar een heel nieuw elan! 

Ondanks je lengte ga je eigenlijk geen duel uit de 
weg en klim je er altijd in. Daarnaast ben je snel, 
heb je een dribbel en passeerbeweging in huis, 
een gevaarlijk schot en een goed inzicht. 

Eigenlijk een ideale buitenspeler, waar je veel 
gevaar stichtte elke wedstrijd. Maar je beste 
wedstrijden heb je misschien wel op het midden-
veld gespeeld, waar je als aanvallende midden-
velder veel gevaar creëerde en verdedigend je 
taken uitvoerde. 

Je wil ook altijd heel graag en je bent ontzettend 
leergierig. Je vraagt altijd om feedback en stelt 
aanvullende vragen over het tactisch plan. Blijf 
dit doen, je wordt er beter van en trainers willen 
niks liever. 

Gerco, je hebt je dit seizoen knap staande weten 
te houden. Werk nog wat aan je conditie en dan 
komt de selectie aardig dichtbij!
En dat armpje van je, wat heb ik daar een hekel 
aan gekregen. Gemiddeld cijfer
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Spelerspaspoort

Naam: Sepp Snels
Geb. datum: 04-10-2006
Rugnummer: 6
Positie: RM, CM
Leeftijdscategorie: Onder 16

Statistieken

Trainingsopkomst: 50 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 23
Assists: 0
Doelpunten: 4
Minuten: 1180
Basis / ingevallen: 13 / 10
Gem. min/wedstrijd: 51,3
Schoten op doel: 7
Belangrijke actie: 23
Belangrijke pass: 19
Belangrijke verd. actie: 27
Overtreding gemaakt: 5
Overtreding geïncasseerd: 6
Reddingen: 6

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

Sepp 'Zidane' Snels, hoe vaak heb jij deze 
bewuste actie wel niet gemaakt, 'de Zidane'. 
Tijdens de kampioenswedstrijd sowieso want het 
leverde nogal gejoel en geklap op langs de kant.  
Jouw kroon op een dijk van een wedstrijd!

Tijdens de eerste trainingen was je een beetje 
nonchalant. Maar na een kort gesprekje ging de 
motor toch draaien en liet je zien waarom je in de 
17-1 hoorde en wilde (te) spelen. 

Je hebt een goede actie in huis, denkt aanval-
lend, je houdt overzicht en je bent onvoorspel-
baar. Vooral dat je onvoorspelbaar bent is een 
eigenschap die niet veel spelers hebben en dat 
is zeker aanvallend en aan de bal gezien een 
hele fijne kwaliteit om te hebben. 

Maar Sepp, op de trainingen ben je niet altijd 
even serieus, daar ligt dan ook jouw grootste 
verbeterpunt voor volgend jaar. Als je ook op de 
trainingen net dat beetje extra wil geven wat je in 
de wedstrijden wel doet, kan je uitgroeien tot een 
all-round speler die elke trainer graag in zijn elftal 
wil hebben. 

Geef volgend jaar net dat beetje extra op de 
trainingen en wordt een klein beetje volwasse-
ner, dan kan je volgend seizoen al een bepalen-
de speler worden voor je team en de rest bij de 
hand nemen op weg naar de overwinningen! 

Gemiddeld cijfer
7,09

zeer goed / goed / normaal / slecht / zeer slecht

00

S
EP

P
S

EP
P

 S
N

EL
S

S
N

EL
S

34



S
E

P
P

S
E

P
P

 S
N

E
LS

S
N

E
LS



Spelerspaspoort

Naam: Jent Span
Geb. datum: 21-04-2005
Rugnummer: 7
Positie: CVM
Leeftijdscategorie: Onder 17

Statistieken

Trainingsopkomst: 54 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 23
Assists: 5
Doelpunten: 1
Minuten: 1790
Basis / ingevallen: 22 / 1
Gem. min/wedstrijd: 77,8
Schoten op doel: 15
Belangrijke actie: 36
Belangrijke pass: 42
Belangrijke verd. actie: 59
Overtreding gemaakt: 11
Overtreding geïncasseerd: 12
Reddingen: 0

Man of the Match:
02-10-2021 Jong-Brabant - Waspik (2-4)
20-11-2021 Waspik - Helvoirt 17-1 (3-3)
16-04-2022 Waspik - Hardinxveld 17-1 (4-0)

Jent, onze controleur en spelverdeler.

Al bij de eerste training werd duidelijk dat we iets 
van je mochten verwachten. Je liet gelijk zien 
wat je in huis had. Laat ik het even opsommen. 

Je bent sterk aan de bal, hebt een ongelooflijk 
balgevoel, je hebt een uitstekend inzicht, een 
passeerbeweging in huis en je bent snel. Dit 
alles maakt jouw een perfecte spelverdeler. Zijn 
er dan ook nog minpunten te noemen? Uhm, ja, 
maar niet veel. En daar heb je dit jaar keihard 
aan gewerkt. 

Je duels, aan het begin van het jaar ging je zo 
gewoon volledig uit de weg en aan het eind van 
je jaar ga je ze zelfs aan bij het 2e en win je er 9 
van de 10. Je onderscheppingen zijn ook beter 
geworden en zeker je handelingen naderhand. 
Waar we eerst zagen dat je na een onderschep-
ping de bal weer inleverden wordt deze nu in de 
ploeg gehouden of volgt er zelfs een goede bal 
een linie naar voren. 

Jent, je bent een speler waar we in de toekomst 
nog heel veel van gaan genieten! Gefeliciteerd 
met je debuut bij de selectie, een heel goed 
debuut! Je hebt nog wat stapjes te maken en 
probeer iets minder om je as te draaien maar 
Tom moet zich zeker alvast druk gaan maken 
om zijn basisplek! Blijf ervoor werken, gaat goed 
komen! Gemiddeld cijfer

7,12
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Spelerspaspoort

Naam: Jurre Verboven
Geb. datum: 29-09-2006
Rugnummer: 12
Positie: RV, LV
Leeftijdscategorie: Onder 16

Statistieken

Trainingsopkomst: 53 / 57
Op basis van gedrag: 

Wedstrijden: 21
Assists: 0
Doelpunten: 1
Minuten: 1265
Basis / ingevallen: 18 / 3
Gem. min/wedstrijd: 60,2
Schoten op doel: 7
Belangrijke actie: 21
Belangrijke pass: 18
Belangrijke verd. actie: 46
Overtreding gemaakt: 14
Overtreding geïncasseerd: 1
Reddingen: 0

Man of the Match:
30-10-2021 Waspik - Dongen 17-2  (3-1)

Jurre, onze super back. 

Tijdens de selectietrainingen werd mij verteld dat 
je een centrale verdediger was en daar kon ik mij 
wel in vinden. Maar toen ik eenmaal de selectie 
aan het maken ging, besloot ik om jouw om te 
toveren tot een back. 

Je hebt namelijk een goede drang naar voren, 
een leuk schot en een voorzet in huis. Daarnaast 
kan je zowel verdedigend als aanvallend koppen, 
een fijne vaardigheid om te hebben en dan nog 
niet te spreken over je ingooien. 

Deze rol heb je volledig eigen gemaakt tijdens 
dit seizoen. Waarbij je gevaarlijk was op de helft 
van de tegenstander en verdedigend je mannetje 
stond. Ook op het middenveld waar je een paar 
keer gespeeld hebt kwam je ontzettend goed uit 
de verf. 

Je hebt dit seizoen een aantal belangrijke 
stappen gezet in je ontwikkeling, je bent rustiger 
geworden aan de bal en waarbij je aan het begin 
van het seizoen de bal nog wel eens blind naar 
voren wilde spelen zoek je nu de voetballende 
oplossing en kom je vaker vrij onder de bal. 

Je bent nog jong en hebt een mooie ontwikkeling 
voor je liggen. Zeker volgend seizoen waarin wij 
denken dat je een bepalende speler kan worden. 
Ga zo door! Gemiddeld cijfer

7,24
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Jelle Lommers
 

Mooiste Momenten: 
Kampioenschappen zijn altijd mooi 
om mee te mogen maken, zowel 
als speler en als trainer. Ik ben er 
trots op dat ik daar dit seizoen weer 
een kampioenschap aan toe mag 
voegen. 
Maar zoals het een trainer beaamt, 
blijven de mooiste momenten, de 
momenten waarin de spelers zelf 
beseffen dat ze beter zijn gewor-
den. Ik kan enorm genieten van 
de vooruitgang en de ontwikkeling 
die spelers gedurende een seizoen 
doormaken. 
Dit seizoen: 
Als eerste de overwinningen op 
Nieuwkuijk, waardoor de cirkel heel 
mooi rond werd.
En het tweede moment is natuurlijk 
het kampioenschap in de 2e klasse!
Maar ook het goede voetbal in de 1e 
klasse!

Functie:
Hoofdtrainer
Geb. datum: 
04-12-1996
Team: 
Nieuwkuijk 5
Positie: 
CV, CVM, RM
Rugnummer: 16
Mooiste club: 
PSV, VV Nieuwkuijk, 
VV Waspik
Favoriete trainer:
Johan Cruijff & Pep 
Guardiola
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Ger Schep
 

Mooiste Momenten: 
Ik loop als vader al vele jaren bij 
VV Waspik rond en ken de meeste 
jongens in dit elftal ook al lange tijd.
In het verleden heb ik van deze spe-
lers dan ook al meerdere prachtige 
wedstrijden mogen aanschouwen, 
met zéér goed en bij vlagen gewel-
dig goed voetbal, wat resulteerde 
in meerdere kampioenschappen en 
zelfs de finale van de beker.
Vanachter de boarding als ouder 
meekijken naar de wedstrijden heb 
ik dan ook altijd met veel plezier 
gedaan.
Dit seizoen: 
Het afgelopen seizoen mocht ik dit 
team vanaf de andere zijde meema-
ken; namelijk van binnenuit.
Als teammanager ben ik betrok-
ken geweest bij (bijna) alle zaken 
rondom dit team, wat ik ontzettend 
interessant en leerzaam vond. Van 

opstellingen en tactiek tot interactie 
met de jongens, verzorging van de 
blessures op het veld, etc. etc.
Meteen de eerste helft van dit 
competitieseizoen resulteerde in 
het kampioenschap in de 2e klasse. 
Je zag de jongens groeien op het 
veld als team, waarbij soms echt 
voortreffelijk mooi voetbal werd 
gespeeld. Trots op de jongens dus 
voor dit kampioenschap.
Daarna een half jaar 1e klasse 
gespeeld, waarin we met vlagen 
van mooi voetbal toch steeds niet 
het geluk aan onze kant hadden 
en in de laatste minuten dan vaak 
weer gelijk speelden of net verloren. 
Jammer maar was een zeer sterk 
oefenseizoen.
Ik wil alle jongens en ook de trainer 
dan ook hartelijk danken voor deze 
zéér plezierige samenwerking en 
hopelijk dat we volgend seizoen wat 
meer mogen en kunnen spelen bij 
de bovenste beste.

Functie:
Teammanager
Geb. datum: 
26-10-1966
Team: 
Waspik Jo17-1
Positie: 
CCB - Continue Cen-
trale Bankzitter
Rugnummer: 00
Mooiste club: 
Ajax, VV Waspik
Favoriete trainer: 
Geen (Jelle ;p, groet 
de trainer)
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Een heel klein inkijkje in de analyse van de wedstrijden, door de ogen van Jelle. Wat er zoal opge-
schreven wordt bij de wedstrijden, waarop wordt gelet en wat verbeterpunten zijn. Op basis van de 
4 spelprincipes; aanvallen, verdedigen, omschakelen na balverovering en omschakelen na bal-
verlies. Twee wedstrijden zijn uitgelicht, de beste wedstrijd en de slechtste wedstrijd, omdat deze 
wedstrijden juist precies het tegenovergestelde waren en dat binnen een week tijd. 

Beste Wedstrijd
Haarsteeg Jo17-1 - Waspik Jo17-1 / 15-3-2022 / Uitslag: 1-3 / Ruststand: 0-1

Masterclass verdedigen en effectiviteit gegeven! 
Aanvallend / Balbezit:
We houden vaker de bal vast en blijven geduldig in de opbouw. Spelen de bal een linie hoger en 
laten hem vallen op de aansluitende linie, om daarna diepgang te zoeken. Baltempo en handelings-
snelheid lag veel hoger dan in competitiewedstrijden. Blijven ook langer in de breedte spelen, zelfs 
bij de 2e/3e pass. Beweging van het middenveld en rouleren gebeurde op de juiste momenten. 

Verdedigend / Balbezit tegenstander:
We hebben een masterclass organisatie en positioneel spel gegeven. Iedereen pakte zijn verdedi-
gende taak op en voerde dit goed uit. Het middenveld zat kort op de man en liep mee bij uitzakken-
de loopacties. Daarnaast hielden we het veld compact, doordat de back naar binnen kantelde en 
het centrum van Haarsteeg niet ingespeeld kon worden en forceerde ze de lange bal te hanteren. 
Welke goed werden opgevangen door de verdediging. Goede dichtlopende loopacties van onze 
centrum verdedigers. Bijna alle duels werden gewonnen.

Omschakeling na balverovering:
We zochten snel de diepte waar dat kon met lange steekballen welke ook aankwamen. Zochten 
ook steeds vaker de rust door een linie terug te spelen. 

Omschakeling na balverlies:
Veel ruimte tussen middenveld en verdediging doordat het middenveld mee doorstapt. Daardoor 
geven we gevaarlijke ruimtes weg. Laatste linie mag hoger komen te staan door sneller mee aan te 
schuiven. 

Slechtste Wedstrijd
Waspik Jo17-1 - VVR Jo17-1 / 19-3-2022 / Uitslag: 2-2 / Ruststand: 1-0

De slag om het middenveld verloren...
Aanvallend / Balbezit:
Scherpte en focus ontbrak. We maakten in de opbouw de verkeerde keuzes en zochten de drukte 
op. Het rouleren van het middenveld en de loopacties kwamen net te laat of gebeurde niet op het 
juiste moment. Het indribbelen van de verdedigers gebeurt te vaak, we moeten geduldiger blijven 
en de bal breed gaan spelen in plaats van opdribbelen. Middenveld zag je te weinig in de opbouw 
en aanvallend. 

Verdedigend / Balbezit tegenstander:
We zaten niet kort op de man en verloren duels of gingen de duels liever helemaal niet aan. 
Waarbij we te laat of te slap ingrijpen. We misten felheid en strijd. De organisatie viel weg doordat 
aanvallers en middenvelders uit hun positie stapten of doorstapte op de man. 

Omschakeling na balverovering:
We zochten wel de diepte maar passes kwamen niet aan of werden op de verkeerde man gespeeld 
in de drukte. Rust zat er niet in, we moeten vaker rust pakken en een linie terug spelen. 

Omschakeling na balverlies:
We stonden te slapen en waren niet snel genoeg terug in positie. Druk op de bal met de twee 
dichtstbijzijnde spelers gebeurde niet of veel te laat. 



UITSLAGEN 
UITSLAGEN && STANDEN

 STANDEN

UITLEG STATISTIEKEN

Man of the Match: alleen benoemt bij zeges en gelijke spelen
Totaal doelpunten voor / tegen: in alle wedstrijden
Assists: een klutsbal of dribbel is geen assist
Schoten: schoten op doel incl. kopballen
Overtredingen gemaakt: waarvoor ook is gefloten
Overtredingen geïncasseerd: waarvoor ook is gefloten
Belangrijke acties: op basis van (succesvol) vervolg
Belangrijke / killing passes: op basis van vervolg / steekpass die aankomt
Belangrijke verdedigende acties: zoals voorkomen doelpunt, onderschepping, etc.
Reddingen: reddingen van de keeper

Cijfer: op basis van eigen kunnen en kwaliteit i.c.m. waarde in de wedstrijd

Trainingen: op basis van gedrag en normen/waarden binnen het team en de club

43




