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Beste Wedstrijd
1. Haarsteeg Jo17-1 - Waspik
    Uitslag: 1-3     Ruststand: 0-1
2. Waspik - BSC Jo17-1
    Uitslag: 2-2    Ruststand: 0-1
3. Jong-Brabant Jo17-2 - Waspik
    Uitslag: 2-4    Ruststand: 1-2
4. Zwaluw Jo17-2 - Waspik
    Uitslag: 0-6    Ruststand: 0-2
5. Waspik - Bavel Jo17-2
    Uitslag: 3-1    Ruststand: 2-0

Slechtste Wedstrijd
1. UVV Jo17-1 - Waspik
    Uitslag: 3-1     Ruststand: 2-0
2. Waspik - VVR Jo17-1
    Uitslag: 2-2     Ruststand: 1-0
3. Waspik - Desk Jo17-1
    Uitslag: 1-3    Ruststand: 0-2
4. Waspik - Helvoirt Jo17-1
    Uitslag: 3-3     Ruststand: 1-1
5. Waspik - Groen-Wit Jo17-1
    Uitslag: 0-2     Ruststand: 0-1

Mooiste Doelpunt
1. Jent Span, vrije trap van +25 meter tegen
    Jong-Brabant Jo17-2.
2. Jesse van Hooren, het winnende doelpunt 
    tegen TVC Breda Jo17-1.
3. Stijn Riool, lastige intikker tegen TSV 
    Gudok, na een goede actie van Thomas.
4. Yannick Broeders, na een prachtige aanval 
    net na rust tegen Zwaluw, de 0-3.
5. Mick Kemmeren, doelpunt na het blijven 
    uitspelen van RKDVC in de vijandige 
    zestien meter.

Mooiste Assist
1. Thomas Ligtvoet, steekbal op Yannick 
    tegen Haarsteeg.
2. Joris Hommel, diepe bal op Yannick tegen 
    TSV Gudok.
3. Thomas Ligtvoet, lage voorzet op Jesse, 
    gelijkmaker tegen BSC.
4. Thomas Ligtvoet, na een uitgespeelde 
    aanval op Yannick tegen Zwaluw.
5. Sam Broekmans, een ingooi op Jesse de 
    winnende tegen TVC Breda.

Stomste Kaart
1. Joris Hommel, rode kaart tegen Helvoirt,     
    wegens natrappen op de rug. 
2. Jesse van Hooren, gele kaart tegen UVV, 
    wegens het uitschelden van de scheids.
3. Mick Kemmeren, gele kaart tegen UVV, 
    wegens inkomen met gestrekte benen.
4. Yannick Broeders, gele kaart tegen 
    Helvoirt, wegens een opstootje.
5. Joris Hommel, gele kaart tegen UVV, 
    wegens natrappen.

Mooiste Actie
1. Sepp Snels, 'zidane' in de kampioens-
    wedstrijd tegen Zwaluw.
2. Thomas Ligtvoet, aanvallende acties tegen 
    VV Nieuwkuijk.
3. Milo Pijnenburg, lijnredding tegen Were Di 
    waardoor we in de wedstrijd blijven.
4. Yannick Broeders, uitspelen van de keeper 
    van Haarsteeg.
5. Niek Pijnenburg, lijnredding tegen TSV 
    Gudok waardoor we gelijk bleven staan.

Speler van het Jaar
1. Brend Prijt
2. Thomas Ligtvoet
3. Niek Pijnenburg, Jesse van Hooren

Talent van het Jaar
1. Jurre Verboven
2. Brend Prijt
3. Jesse van Hooren, Sepp Snels, Stijn Riool

Eervolle Vermelding
1. Zuivere hattrick van Yannick Broeders 
    tegen Haarsteeg Jo17-1.
2. Afgekeurd doelpunt van Thomas Ligtvoet 
    tegen Gudok Jo17-1.
3. Assist van Niek Pijnenburg tegen BSC 
    Jo17-1.
4. De prachtige acties van Brend Prijt een 
    heel seizoen lang.
5. Het debuut van Thomas Ligtvoet, Jent 
    Span en Yannick Broeders bij de selectie.



Jongens, mannen, heren, 

Zoals al eerder geschreven was dit voor mij een totaal nieuwe ervaring. Voor het eerst naar 
een andere club, in een ander dorp met andere mensen en andere spelers. Maar met het-
zelfde spelletje, het spelletje wat we met zijn allen hebben omarmd: Voetbal. 

Terwijl ik nu aan het terugkijken ben op afgelopen seizoen, overvalt een gevoel van herken-
ning mij. Want terwijl alles nieuw en anders voelde, was dat in werkelijkheid veel minder. 
Ook bij Waspik komt er bier uit de tap, liggen er kapotte ballen in het hok, zijn de velden 
in de winterstop al niet meer bespeelbaar en wordt er soms als kranten en soms als profs 
gevoetbald in dezelfde 90 minuten. Precies zoals dat bij elke andere dorpsclub is. 

Vanaf de eerste wedstrijd heb ik mij thuis gevoeld bij Waspik. Misschien wel door het bo-
venstaande, doordat veel hetzelfde voelde. Maar met zekerheid door jullie, jullie hebben 
mij thuis laten voelen. Natuurlijk ben ik een buitenstaander, een passant, een klein moment 
in een hopelijk lange en mooie voetbalcarrière. En hoewel iedere maandag- en woensdag-
avond, als ik op weg naar huis langs de velden van Kuijk reed, een gevoel van eenzaam-
heid in mij opkwam, heb ik me op de velden van Waspik nooit eenzaam, een buitenstaander 
of een passant gevoeld. En ben ik er trost op dat ik een heel klein deel mag uitmaken van 
jullie (en inmiddels een klein beetje onze) mooie club VV Waspik. 

Ik wil jullie bedanken. Bedanken voor de kansen die ik gekregen heb en voor de mooie 
uitdaging. Bedanken voor het voetbal, de leuke momenten en de minder leuke momenten, 
voor de klets en de ongein en voor jullie inzet en motivatie. We hebben er een mooi seizoen 
op zitten, waar ik met enorm veel plezier op terug kan kijken. Bedankt daarvoor! 

Volgend seizoen blijf ik nog een jaar verbonden aan Waspik. Ik heb het goed naar mijn zin 
en ik zie een hoop potentie en motivatie in zowel jullie als de club. Ik zeg het niet vaak ge-
noeg, maar ik ben enorm trots op jullie. Op hoe jullie je hebben gedragen en opgesteld afge-
lopen seizoen en op het voetbal wat jullie hebben laten zien! Daarom verkrijg ik het niet over 
mijn hart om te vertrekken en ben ik het jullie verschuldigd om alles eruit te halen wat erin 
zit. Want ik ben ervan overtuigd dat jullie kunnen uitgroeien tot geweldige voetballers. En ik 
weet zeker dat wanneer ik over drie jaar op zondagmiddag om iets voor half drie, Sportpark 
Elzenhage op kom lopen en de opstelling van 1 door de luidsprekers hoor galmen, ik jullie 
namen hoor! 

Als laatste, wil ik me graag aansluiten bij de iconische woorden van Theo Reitsma, uit '88. 
‘Dit is een goed stel hoor.’ 

Bedankt jongens, bedankt voor alles. Ik ben trots op jullie! 
Tot volgend seizoen, we gaan er iets moois van maken! - Jelle
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