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Start nieuwe seizoen
De trainingen zijn deze week weer gestart! De eerste wedstrijden vinden plaats op
10 september. Vind de wedstrijdplanning op de app van Voetbal.nl. Binnenkort worden er van
de teams ook teamfoto’s gemaakt. Via de team-app volgt informatie over datum en tijdstip.

Nieuwe tenues
Alle jeugdspelers spelen
dit seizoen in nieuwe
tenues! Voor iedere speler
is er een nieuwe set met
een shirt, broek en sokken.
Bestaande en nieuwe
sponsors zijn weer
vastgelegd, waardoor we
de jeugd in mooie outfits
kunnen laten spelen.
De levering van de tenues
is helaas vertraagd. Het is
daardoor onzeker of
iedereen de eerste
wedstrijd in de nieuwe
kleding kan starten. In dat
geval gebruiken we de
materialen van het
afgelopen seizoen nog
een keer.

Trainingskamp JO17-1 / JO19
Deze week verblijven de twee oudste jeugdteams in Hapert
voor een trainingskamp. Hier worden ze middels trainingen
en ook gezelligheid fysiek en mentaal voorbereid op
nieuwe seizoen! Op zaterdag spelen ze beiden om 14.30
uur een oefenwedstrijd bij vv Hapert.

Aftrapbijeenkomst 2022-2023
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we
voorafgaand aan het nieuwe seizoen een
aftrapbijeenkomst organiseren voor spelers/ouders, om
alle praktische afspraken omtrent de trainingen en
wedstrijden samen door te spreken.
De tijd tussen vakanties en begin van het voetbalseizoen is
te kort gebleken om dit voor alle teams vóór de eerste
trainingen / wedstrijd te laten plaatsvinden.
Deze en volgende week komen de trainers en coaches bij
elkaar om deze bijeenkomst voor te bereiden. Dan volgt er
via de team app een datum waarop het team met spelers
en/of ouders bij elkaar komen om elkaar te informeren.

3 sept: kick-off ‘SVO RDM’ (SamenwerkingsVorm Reusel De Mierden)
SVO is de samenwerkingsvorm voor meiden- en damesvoetbal. Vier gemeentelijke
verenigingen zijn daarin vertegenwoordigd. Ook de HMVV speelsters maken deel uit van SVO
RDM. Aanstaande zaterdag 3 september is in Hulsel, middels een teampresentatie en een
voetbaltoernooi, de kick-off van dit mooie initiatief. Kom zeker even kijken!
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