
‘t voorzetje wekelijks informatieblaadje voor de jeugd van vv Hapert 17e jaargang nr 486



Uitslagen jeugd: 

Woensdag 12 september
Hapert JO17-2G - Beerse Boys JO17-2 1 - 2

Zaterdag 15 september
Hapert JO19-1 - SCG'18 JO19-2 1 - 4
Hapert JO17-1 - Marvilde JO17-1 1 - 6
Hapert JO17-2G - Bladella JO17-4 1 - 4
Hapert MO15-1 - Audacia MO15-1 7 - 0
Hapert JO12-1 - RKVVO JO12-2 12 - 0
Hapert JO9-1 - ST HMVV/Hulsel JO9-2 14 - 1
Hapert JO8-1G - Bladella JO8-1 2 - 2
Hapert JO8-2G - Hoogeloon JO8-1 0 - 11

RKVVO JO15-2 - ST Hapert/EFC MO17-1 3 - 1
Hoogeloon JO15-1 - Hapert JO15-2 7 - 4
Reusel Sport JO13-1G - Hapert JO13-1 1 - 6 Na een 1-0 achterstand werd Reusel in de 2e 

helft compleet opgerold met erg goed voetbal. 
Tivoli JO11-1 - Hapert JO11-1 1 - 4
DOSKO'32 JO10-1G - Hapert JO10-1 6 - 3 helaas verloren maar alles gegeven en hard 

gewerkt!!
Rood Wit V JO10-2 - Hapert JO10-2G 6 - 5
Riethoven JO9-1G - Hapert JO9-2 11 - 3

Jacques moment(en)

Tekening is gemaakt door:
Maarten de Bruin reclame
uit Oosterhout: www.debruinreclame.nl

•	 JO8-1:	de	derby	tegen	Bladella	JO8-1	
	 was	een	“echte	derby”:	super	spannend,
	 goede	duels	om	de	bal,een	erg	goede	spel-
	 leider	(Patrick),	fanatieke	ouders,	en	
	 kansen	voor	beide	teams.	Uitslag	2-2	
	 en	dat	was	terecht.	Ga	zo	door	



Programma	jeugd:

Maandag 17 september Aanvang Scheidsrechter
Geldrop JO11-4G - Hapert JO11-2 18.45

Donderdag 20 september
Hapert JO15-1 - DOSKO'32 JO15-1 18.30

Zaterdag 22 september
Hapert JO19-1 - WODAN JO19-2 14.30
Hapert JO17-1 - Nuenen JO17-3 13.45
ST Hapert/EFC MO17-1 - Huizen MO17-1 14.15
Hapert JO11-2 - Bladella JO11-5 9.30
Hapert JO9-1 - Acht JO9-3 9.00
Hapert JO8-2G - Nevelo JO8-3 9.00

De Weebosch JO17-1 - Hapert JO17-2G 14.30
SV Valkenswaard JO15-5 - Hapert JO15-2 13.15
Sarto MO15-2 - Hapert MO15-1 11.15
Reusel Sport JO13-1G - Hapert JO13-1 12.00
DOSKO'32 JO12-1G - Hapert JO12-1 10.30
ST vv Steensel/Knegselse Boys JO11-1 - Hapert JO11-1 10.00
DBS JO10-5 - Hapert JO10-1 10.30
Tuldania JO10-1 - Hapert JO10-2G 10.30
Hoogeloon JO9-1 - Hapert JO9-2 10.00
ST VV Steensel/Knegselse Boys JO8-1 - Hapert JO8-1G 10.00

Dames	en	heren	scheidsrechters	!!!	
Zorg dat je ‘n 1/2 uur voor aanvang aanwezig bent. Kun je niet meld je dan vóór 

woensdagavond per email af bij Jos Minkels: j.minkels@upcmail.nl

Kijk	op	de	website	voor	eventuele	programma	wijzigingen!

Wedstrijd	van	de	week	a.s.	zaterdag	15	september	2018:	
  Hapert JO8-1 - Bladella JO8-1: De derby tegen Bladella voor de beker 

stond op het programma. Het beloofde (afgaande op de uitslagen van beide teams 
van afgelopen weken) een spannende wedstrijd te worden. Beide teams begonnen 
fel en geconcentreerd wat resulteerde in mooie kansen aan beide kanten. Gelukkig 
konden we de 0 houden en sloten we de eerste 10 minuten met 0-0 af. In de tweede 
10 minuten bleef het spel over en weer gaan. Mads gaf een paar mooie passes maar 
helaas kon er niet uit gescoord worden. Ondanks een goede verdedigende actie van 
Ries en een redding van Kwin kwamen we op achterstand. We gingen rusten met 0-1. 
Na de rust gingen we vol goede moed weer verder. Heel goed verdedigingswerk van 
Benjamin en Bryan, goed keeperswerk van Niek en een mooi schot van Niene wat 
net naast ging, maakte de wedstrijd super spannend. Kwin wist te scoren na een heel 
mooie aanval die hij zelf inzette. Neel bleef druk zetten door met de bal aan de voet 



langs de lijn naar voor te sprinten. Helaas kwam Bladella toch op voorsprong. De laat-
ste grote kans in deze 10 minuten was voor Niene die de bal op de lat wist te parkeren 
na een mooie voorzet van Kwin. De laatste 10 minuten gingen we als team met z’n 
allen voor de kansen. De bal kwam voor de goal en na een paar pogingen wist Mads de 
bal achter de keeper te werken. De laatste minuten waren zenuwslopend maar beide 
teams wisten niet meer te scoren. Een terecht gelijkspel, wat een leuke wedstrijd en 
supergoed gewerkt allemaal!

Wedstrijd	van	de	week	a.s.	zaterdag	22	september	2018:	
  ST vv Steensel/Knegselse Boys tegen Hapert JO11-1: Omdat er a.s. za-

terdag geen thuiswedstrijden gepland staan (reden: op ons sportpark worden de Ned-
erlandse Kampioenschappen Rottweiler, dat is een hondenras, gehouden ) kiezen we 
deze keer voor een uitwedstrijd en wel JO11-1 tegen de combinatie JO11 van Steensel 
en Knegselse Boys op het sportpark van Steensel. Het team van trainer/coach Loek en 
leider Govert heeft de bekerwedstrijden met wisselend succes gespeeld. Met een geli-
jkspel (6-6) tegen RPC en een  overwinning (1-4) afgelopen zaterdag in en tegen Tivoli 
uit Eindhoven kunnen de spelers de uitwedstrijd a.s. zaterdag met vertrouwen tege-
moet zien. Deze week nog 2 keer fanatiek trainen en datgene proberen te verbeteren 
waar Loek jullie op traint ( goede balaanname, niet teveel lopen met de bal, goed met 
binnenkant voet inspelen en vooral “samen spelen”), dan kan het zaterdag een mooie 
en hopelijk spannende wedstrijd worden. Geniet van de 1e competitiewedstrijd en 
toon in ieder geval 100% inzet. Veel succes allemaal. 

De	wedstrijden	van	zaterdag	15	september	2018:
  Voor de zoveelste keer was het weer prachtig voetbalweer. Het speelveld voor 

onze jongste jeugd zag er wat kaal en zanderig uit , maar dat kwam omdat de gemeente 
de afgelopen week de velden op een speciale manier bewerkt had. Maar dat zal zich 
weer snel herstellen. JO8-2 speelde tegen Hoogeloon JO8-1 (??) en dat team bestond 
uit spelers die al wat langer aan het voetballen zijn. En dat kon je ook wel zien. Echter, 
het team van Chantal en Ard blijft met een tomeloze inzet altijd gaan voor een beter 
resultaat. Ook nu weer hard gewerkt, jongens en meisjes. Top! Volgende week met de 
start van de competitie hopelijk een gelijkwaardige tegenstander. JO8-1 speelde tegen 
Bladella en dat was een spannende wedstrijd die in een terecht gelijkspel eindigde . 
Trainer/coach Ruud werd deze wedstrijd erg goed vervangen door de vader van Ries 
(Gerrit)en de vader van Niek, Patrick, leidde de wedstrijd op een erg goede manier. 
Ruud heeft wat gemist deze zaterdag!!!.  Super goed gedaan jongens en Niene!!. JO12-
1, het team van Dennis en Bram trof in RKVVO JO11-4 een wel erg zwakke tegen-
stander en de spelers straalden weinig voetbalplezier uit. Misschien omdat ze al snel 
zagen dat Hapert veel te sterk was. Toch goed voor JO12-1 om een keer lekker veel 
te scoren. Probeer nog veel rustiger aan de bal te zijn en gun elkaar sneller de bal.. Jullie 
kunnen alleen nog maar groeien in het voetbalspel. Veel succes in de competitie JO9-



1 liet ook deze wedstrijd tegen ST HMVV/Hulsel JO9-2  er geen twijfel over bestaan 
wie het  sterkste en het fanatiekste was. Na een kleine 10 minuten was de wedstrijd 
gelopen. Hopelijk treffen jullie in de competitie gelijkwaardige tegenstanders. 

Start	competitie:
  A.s. zaterdag start de competitie seizoen 2018-2019. Alle teams starten i.v.m de 

Nederlandse Kampioenschappen voor Rottweilers( honden ) met een uitwedstrijd. 
De afgelopen bekerwedstrijden hebben  we erg grote uitslagen gezien zowel vóór 
als tegen onze teams. Grote uitslagen zijn niet leuk voor het winnende team maar 
ook zeker niet voor het verliezende team. Ondertussen zijn vele trainers en ouders 
binnen vv Hapert het hier mee eens. Er is pas sprake van een wedstrijd als het goed 
tegen elkaar opgaat, zodat het voor iedereen leuk en spannend is. Helaas is het voor 
de KNVB ook niet altijd makkelijk om een goede competitie-indeling te maken. Laten 
we hopen dat het voor onze trainers /leiders een mooie competitie wordt en dat alle 
ouders ( zonder commentaar op leiding en scheidsrechters !!!, maar die wel hun kin-
deren en het team positief aanmoedigen) van de wedstrijden gaan genieten. Iedereen 
veel succes.  

Voetbalcitaat	van	de	week:
  “Heb als speler geduld. Alle dingen zijn moeilijk voordat ze, door goed te luis-

teren naar de trainer en goed  te trainen , gemakkelijk worden” 

Voorzetjes:
	 •	 A.s.	zaterdag	start	competitie	2018-2019.

•	 Echter:	 geen	 thuiswedstrijden	 voor	 onze	 jeugd.	 De	meeste	 	 wedstrijden	 zijn	 in	 
 overleg met de tegenstanders omgezet in een uitwedstrijd.
•	 Op	18	november	2018	houdt	PSV	bij	Valkenswaard	de	PSV	Masters	voor	kinderen	 
 geboren in 2011. Dus voor JO8.
•	 Maximaal	aantal	spelers	6	en	uitsluitend	mogelijk	voor	jongens.	
•	 Inschrijven	vóór	1	oktober	2018.
•	 Ons	1e	elftal	heeft	de	3e	bekerwedstrijd	tegen	en	in	Casteren	gewonnen	met	0-2	
•	 Door	dit	resultaat	is	het	team	van	Peter	Jonkman	1e	geworden	in	de	poule	met	 
 EDN en Hoogeloon. Wel op doelsaldo.
•	 Op	dinsdag	25	september	houdt	de	KNVB	bij	Rood	Wit	Veldhoven	haar	jaarlijkse	 
 aftrap voor jeugdtrainers, jeugdcoördinatoren en jeugdbestuursleden.
•	 Jacques	 Lammers	 gaat	 daar	 naartoe.	 Zijn	 er	 nog	meer	 trainers/leiders	 die	 hier	 
 naartoe willen? Inschrijven met bondsnummer via www. knvb.nl/Assist

Ingezonden	stukken:  Hapert JO9-1 - HMVV/Hulsel JO9-2: Vandaag speelde JO9-1 de derde beker-
wedstrijd thuis tegen HMVV/Hulsel (hierna: “HMVV”). HMVV trapte af en scoorde bij-



na direct, maar door de goede redding van onze keeper werd deze geblokt. Toen kwam 
Hapert in actie en viel ons eerste doelpunt nog in de eerste minuut. Wat opviel was 
dat	HMVV	het	tempo	flink	naar	beneden	haalde.	In	de	eerste	time	out	werd	verteld	
dat onze jongens het moeilijk vonden gaan. De felheid ontbrak. Toch bleven we aan de 
scorende hand, waardoor de ruststand 5-1 was. Tanja, het was goeie ranja. De tweede 
helft gaven we wat meer druk van achter en werd er makkelijker gescoord. HMVV 
bleef aan t tempo trekken, maar Hapert ging door. In de de laatste 5 minuten werd er 
beter overgespeeld waardoor er direct gescoord werd. Zo liepen we uiteindelijk uit 
naar een 14-1 eindstand. Alledrie de bekerwedstrijden ruim gewonnen. We kunnen in 
de najaarscompetitie wat meer weerstand gebruiken

DOSKO’32 – Hapert JO10-1:	Na	een	flitsende	start	van	zowel	Hapert	als	DOSKO	
trok Hapert na 5min aan het kortste eind, 1-0. Helaas volgde de minuten hierna al snel 
de 2-0 en 3-0. Dit was Hapert niet gewend en daardoor leek de agressie er even uit 
te gaan bij de spelers. Toch creëerde Hapert nog wel wat kansjes maar was het geluk 
niet aan hun zijde. Uiteindelijk wist Hapert met een afstandsschot vanaf eigen helft op 
Ibrahimovic-achtige wijze de stand op 4-1 te zetten. Hierdoor kreeg Hapert weer wat 
moed en werd de ruststand 5-2. Na de rust ging het mooi gelijk op. 10min in de 2de 
helft werd het na enkele knappe reddingen van de keeper toch 6-2. Hapert liet het 
hoofd niet hangen en knokte door tot een eindstand van 6-3. Helaas geen winst maar 
wel	gevochten	tot	het	laatste	fluitsignaal.	Mooi	voetbal	en	keeperswerk	jongens!

Rood wit V JO10-2-Hapert JO10-2G: We hebben er weer zin in vandaag, de derde 
bekerwedstrijd. We beginnen overtuigend, winnen elk duel. Veldhoven lijkt nog niet he-
lemaal	wakker	te	zijn.	Nanou	scoort	al	snel	2x,	maar	Veldhoven	bijt	zich	vast	en	komt	
snel terug en neemt zelfs de voorsprong. 4-2. In de 2e helft herpakken we ons weer en 
maken gelijk door goals van Nanou en Roos. Daarna blijven we continue druk zetten, 
maar de bal wil er niet in. Veldhoven countert een aantal keren goed, maar Bas keept 
een topwedstrijd. Door 2 ongelukjes verliezen we toch de wedstrijd, maar om de 
woorden van Bas te citeren: we hebben verloren, maar het voelt als een overwinning. 
Dat was het, de coaches zijn trots, veel elementen uit de training terug gezien in de 
wedstrijd en allemaal 100% inzet de hele wedstrijd.

Wedstrijd	uitslagen	en	wedstrijd	schema	senioren:
Zondag 16 september Uitslag Zondag 23 september Aanvang
Casteren 1 - Hapert 1 0 - 2 WODAN 1 - Hapert 1 14.30 uur
Best Vooruit 2 - Hapert 2 4 - 1 Waalre 2 - Hapert 2 11.30 uur
Hapert 3 - Hoogeloon 2 2 - 1 RKDSV 3 - Hapert 3 11.00 uur
EFC 7 - Hapert 4 1 - 2 Oirschot V. 6 - Hapert 4 11.00 uur
De Zuiderburen 2 - Hapert 5 2 - 3 Hapert 5 - HMVV 7 10.00 uur
Hapert 6 - Bladella 8 5 - 2 Hapert 6 - De Valk 8 12.00 uur
Hapert VR1 - Beerse Boys VR2 4 - 1 Hapert VR1 - RPC VR1 10.00 uur
Hapert VR2 - EFC VR1 2 - 8 Hapert VR2 - Knegselse Boys VR1 12.00 uur





Redactie: 
Regina van Dun Voorzetje@vvhapert.nl

Binnenkort is het weer zover de inmiddels bekende Kindekleding- Speelgoedbeurs
van VV Hapert

 Wanneer		 :	Vrijdag	21	september
	 Waar		 :	Gemeenschaphuis	Den	Tref	te	Hapert
	 Tijdstip		 :	18.30	-	20.00	uur
	 Toegangsprijs	 :	€	2,00

Hulp kan men aanbieden bij Esther Sterken: sterken15@trinedmail.nl 

Code opvragen kan ALLEEN via e-mail: 
kledingspeelgoedbeurshapert@hotmail.nl

Alle informatie omtrent de beurs kan men vinden op: www.vvhapert.nl

Gevonden voorwerpen: Verder vragen wij eenieder die spullen mist, even bij 
Joseph of Piet te informeren. Dit kan tot en met 14 september as., daarna worden 
de gevonden voorwerpen aangeboden op de beurs en de opbrengst hiervan komt 

dan tengoede van VV Hapert.

Graag	tot	vrijdag	21	september

Najaars-	en	winterkleding	speelgoedbeurs


