
‘t voorzetje wekelijks informatieblaadje voor de jeugd van vv Hapert 17e jaargang nr 487



Uitslagen jeugd: 

Maandag 17 september
Geldrop JO11-4G - Hapert JO11-2 2 - 3

Donderdag 20 september
Hapert JO15-1 - DOSKO'32 JO15-1 6 - 1

Zaterdag 22 september
Hapert JO19-1 - WODAN JO19-2 0 - 2
Hapert JO17-1 - Nuenen JO17-3 2 - 7
ST Hapert/EFC MO17-1 - Huizen MO17-1 1 - 0
Hapert JO11-2 - Bladella JO11-5 7 - 0
Hapert JO10-1 - RPC JO10-5 16 - 2
Hapert JO9-1 - Acht JO9-3 13 - 0
Hapert JO8-2G - Nevelo JO8-3 16 - 0

De Weebosch JO17-1 - Hapert JO17-2G 3 - 2
SV Valkenswaard JO15-5 - Hapert JO15-2 1 - 24
Reusel Sport JO13-1G - Hapert JO13-1 2 - 2
DOSKO'32 JO12-1G - Hapert JO12-1 0 - 14
ST vv Steensel/Knegselse Boys JO11-1 - Hapert JO11-1 7 - 3
Tuldania JO10-1 - Hapert JO10-2G 9 - 2
Hoogeloon JO9-1 - Hapert JO9-2 6 - 9
ST VV Steensel/Knegselse Boys JO8-1 - Hapert JO8-1G 2 - 11

Jacques moment(en)

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

•	 JO8-1:	In	de	uitwedstrijd	tegen	St.	vv	
	 Steensel/Knegselse	Boys	had	Kwin	het	
	 helemaal	op	zijn	heupen.	Superspits	die	er	
	 flink	op	los	scoorde	met	hulp	natuurlijk	
	 van	de	andere	spelers.	Heel	goed	
	 gedaan	team	JO8-1



Programma	jeugd:

Maandag 24 september Uitteam Aanvang Scheidsrechter
OVC'26 JO15-1 - Hapert JO15-1 19.00

Zaterdag 29 september
Hapert JO17-2G - Bladella JO17-4 14.45 Ven, S. (Sander) van de
Hapert JO15-2 - Dommelen JO15-3G 12.45 Ven, S. (Sander) van de
Hapert JO13-1 - Dommelen JO13-1 10.00 Elst, H.G.P. (Hendrik) van
Hapert JO13-2G - Bladella JO13-3 11.30 Beers, P.W.A.M. (Peter) van
Hapert JO12-1 - ST RKDSV / EDN'56 JO12-2 9.30 Teunissen, T. (Thijs)
Hapert JO11-1 - Bladella JO11-3 10.45 Minkels, J. (Jos)
Hapert JO10-2G - EFC JO10-4G 9.30 Setten, J.W. (Joost) van
Hapert JO9-2 - Bladella JO9-3 9.30 Waterschoot, GW (Guido)
Hapert JO8-1G - ST Netersel / Casteren JO8-1 9.30 Luijten, R (Ruud)
Hapert O7-1 - Bladella O7-1 10.00

Beerse Boys JO19-1 - Hapert JO19-1 14.30
DOSL JO17-1 - Hapert JO17-1 14.30
Harkemase Boys MO17-1 - ST Hapert/EFC MO17-1 12.30
ST HMVV/Hulsel JO15-1 - Hapert JO15-1 13.00
ST Reusel Sport/HMVV/Hulsel MO15-1 - Hapert MO15-1 13.15
RKVVO JO11-5 - Hapert JO11-2 11.30
DBS JO10-5 - Hapert JO10-1 10.30
EFC JO9-2 - Hapert JO9-1 9.00
Spoord. Boys JO8-1 - Hapert JO8-2G 10.30

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	29	september	2018: 
  Hapert JO9-2 - Bladella JO9-3: Het team van trainer/coach Guido Wa-

terschoot en trainer Melvin Dirks had het in de bekerwedstrijden erg moeilijk tegen 
allemaal betere tegenstanders. Daarnaast moesten ze nog even wennen aan elkaar. In 
de 1e competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Hoogeloon JO9-1 trof het 
een gelijkwaardige tegenstander en dan zie je ook direct dat het team niet alleen hard 
werkt, maar ook doelpunten kan maken, veel druk op de bal kan zetten en ook nog 
prima keepers (Sten en Sjors) op doel heeft staan. Met als resultaat de 1e overwinning 
van het team dit seizoen (9-6 winst) A.s. zaterdag mag het team een derby spelen tegen 
Bladella en die wedstrijden moet je altijd met 100% inzet gaan spelen. Laten we hopen 
dat het voor iedereen (ouders, opa’s en oma’s, spelers en coach) een superspannende 
wedstrijd wordt. Veel succes en vooral veel voetbalplezier. Straal uit dat je voetballen 
leuk vindt en daarnaast dat je bereid bent om alles te geven wat je in je hebt. 





De	wedstrijden	van	zaterdag	15	september	2018:
  Deze keer geen thuiswedstrijden daarom hebben we enkele uitwedstrijden 

bezocht. JO8-1 speelde evenals JO11-1 allebei in en tegen de combinatie Steensel en 
Knegsel. JO8-1 begon met Ries op doel en hij deed dat erg goed door bij balbezit uit 
zijn doel te komen. Met in de verdediging goede balafpakkers maakte het team van 
Hellen en gelegenheidscoaches Gerrit en Dennis snel weer korte metten met Steensel. 
Onze spelers weten dat het nemen van snelle spelhervattingen altijd succes oplevert, 
terwijl de tegenstander niet oplet. Zo ontstonden er 2 doelpunten waarvan 1 uit een 
corner van Mads (prima gedaan en ook nog met zijn linkervoet) en 1 uit een snelle 
indribbel. Het plezier straalt er weer vanaf van dit team. Opnieuw een mooi resultaat. 
Ga zo door jongens en meisje.  Op hetzelfde sportpark speelde ook JO11-1. De 
wedstrijd ging goed gelijk op, echter in de voorhoede van Steensel/Knegsel liepen een 
paar aardige voetballers rond en die wisten elkaar prima te vinden met als resultaat 
dat gelegenheidskeeper Jimmy (bedankt Jimmy) ondanks prima keeperswerk enkele 
tegendoelpunten niet kon voorkomen. JO11-1 kreeg ook voldoende mogelijkheden 
om tegen te scoren maar het ontbrak een beetje aan geluk en overzicht voor het 
doel. Erg jammer, volgende week beter. Zorg ervoor dat je in je positie blijft voetbal-
len zodat iedereen weet wie waar staat  en ga niet teveel  lopen met de bal (het is: 
eerst stoppen van de bal, kijk wie er vrijstaat, gun elkaar de bal en blijf rustig voor het 
doel).  JO12-1 het team van trainer/coach Dennis en de nieuwe teammanager Chantal 
speelde tegen Dosko’32 in Duizel een erg goede wedstrijd. Veel prachtige doepunten, 
prima samenspel en vooral veel plezier in het voetbalspel uitstralend. Mooi om te zien 
dat de spelers in de wedstrijd uitvoeren wat ze op de training geleerd krijgen: de bal 
durven vragen, vanuit de positie voetballen, acties durven maken , elkaar de bal gunnen, 
alles voetballend op proberen te lossen en inzet tonen. Prima gedaan. Dat gaat goed 
komen met jullie team.

Start	competitie:
  De start van de competitie is begonnen met voor elk team een uitwedstrijd. 

Reden is bekend. Dat betekent dat volgende week sommige teams opnieuw een uit-
wedstrijd gaan spelen. Wat heeft deze 1e competitiedag ons gebracht:
•	 Tegenstanders	die	of	te	hoog	of	te	laag	door	de	KNVB	zijn	ingedeeld
•	 Dat	onze	teams	weer	veel	doelpunten	gemaakt	hebben	
•	 Dat	 veel	 tegenstanders	 nog	 steeds	 niet	 de	 spelregels	 van	 de	 nieuwe	wedstrijd- 
 vormen (6 tegen 6 en 8 tegen 8) weten en toepassen m.a.g. irritatie aan de zijlijn. 
•	 Dat	het	bij	sommige	trainers/coaches	van	de	tegenstanders	alleen	maar	gaat	om	 
 “winnen” terwijl je kinderen juist moet leren “durven voetballen”. Dus niet alle  
 ballen hard naar voren schieten. 
•	 Dat	bij	de	onderbouw	een	keeper	erg	belangrijk	is	en	die	weet	dat	je	uit	je	doel	 
 moet komen bij balbezit, hoe je de bal uit moet trappen en gebruik moet maken van  
 het “grote keepersgebied”



•	 Dat	onze	spelers	al	verder	zijn	in	het	nemen	van	snelle	spelhervattingen	(uitbal	en	 
 hoekschop) dan vele tegenstanders
•	 En	dat	komt	omdat	er	op	getraind	wordt	en	de	coaches	erop	hameren
•	 Dat	er	altijd	weer	mensen	aan	de	zijlijn	staan	die	het	beter	weten	en	zich	met	het	 
 team en de speelwijze bemoeien. Niet doen, laat het over aan de coach. Wil je toch  
 coachen: wordt trainer/coach/leider van een team. Pas dan mag je invloed  
 uitoefenen!! 

Voetbalcitaat	van	de	week:
  “Inzet tonen en goed spelen tegen een mindere tegenstander is niet moeilijk. 

Tegen een gelijkwaardige of sterkere tegenstander dan kun je pas echt  laten zien wat 
je als speler in huis hebt ”

Voorzetjes:
	 •	 Op	18	november	2018	houdt	PSV	bij	Valkenswaard	de	PSV	Masters	voor	 

   kinderen geboren in 2011. Dus voor JO8. JO-1 gaat erover nadenken om  
   een team af te vaardigen. 
•	 Voor	PSV	gaat	erom	spelertjes	 te	ontdekken	die	over	uitzonderlijke	kwaliteiten	 
 beschikken. 
•	 Voor	de	kinderen	is	het	gewoon	super	om	onder	de	vlag	van	PSV	en	onder	toezicht	 
 van mascotte Phoxy lekker wedstrijdjes 4 tegen 4 te spelen. 
•	 Morgen	 dinsdag	 25	 september	 houdt	 de	 KNVB	 bij	 Rood	Wit	Veldhoven	 haar	 
 jaarlijkse aftrap voor jeugdtrainers, jeugdcoördinatoren en jeugdbestuursleden.
•	 Zin	om	ook	te	gaan:		Inschrijven	met	bondsnummer	via	www.	knvb.nl/Assist
•	 Ons	1e	elftal	heeft	de	1e	competitiewedstrijd	uit	bij	voetbalvereniging	WODAN	 
 (uit Eindhoven ) met 1-1 gelijkgespeeld. 
•	 Geen	slecht	begin	voor	de	ploeg	van	Peter	Jonkman.
•	 Er	waren	weer	erg	grote	uitslagen	in	het	jeugdvoetbal	van	afgelopen	zaterdag	met	 
 als uitschieter de 24-1 overwinning van onze JO15-2 (team van Joris en Walther)  
 op Valkenswaard JO15-5(!!). 
•	 In	dezelfde	klasse	wint	Dommelen	JO15-3	met	21-0	van	De	Raven	JO15-2G.	
•	 PSV	supporters:	proficiat	met	de	dikverdiende	overwinning	op	AJAX.
•	 Als	je	denkt	dat	je	technisch	beter	bent	zul	je	in	ieder	geval	dezelfde	inzet	moeten	 
 tonen dan je tegenstander en de duels willen winnen. 
  

Ingezonden	stukken  Steensel/Knegselse Boys- VV Hapert JO8-1: De wedstrijd tegen Steensel/Knegsel 
begon spannend. In de eerste 10 minuten ging de wedstrijd gelijk op. We kwamen op 
voorsprong toen Niene goed doorging nadat haar eerste schot gekeerd werd. Onze 
keeper sloot heel goed mee aan, maar niemand had gerekend op een lob vanaf het 
midden van het veld: 1-1. Na een onhoudbaar schot van de tegenstanders kwamen 



we toch op gelijke hoogte toen bij een corner niemand op stond te letten. Mads drib-
belde in en maakte het mooi af met links. Hierna kwam de tegenstander niet meer tot 
scoren. Er werd zeer goed geschoten door Neel, Bryan en Niek waaruit we meerdere 
doelpunten wisten te maken. Maar ook op de rebound (want de keeper van Steensel/
Knegsel wist meerdere schoten knap te keren) werd heel attent door Kwin gerea-
geerd	waardoor	we	 flink	 uitliepen.	 Intussen	 zorgde	Benjamin	 voor	 de	 nodige	 druk	
waardoor we veel ballen veroverde en bij uitballen snel indribbelde. Hierdoor werd de 
tegenstander regelmatig verrast. Op het einde wist Ries nog mooi te scoren toen hij 
een terugspeelbal wist te onderscheppen. Niene zorgde voor de eindstand van 2-11 
door	een	flinke	sprint	van	achter	uit	die	ze	daarna	zelf	mooi	afmaakte.	Goed	samens-
pel, verdedigingswerk en opletten bij de rebound zorgde voor een sterk team en een 
uitstekend resultaat!

Hapert JO9-1 - VV Acht JO9-3: In verband met een internationaal hondentoernooi 
op ons sportpark werd onze wedstrijd omgezet naar een uitwedstrijd. Daarom ver-
trokken we al vroeg naar Eindhoven. Omdat we Stijn vandaag moesten missen (die 
meedeed met JO9-2) kozen we voor een iets andere opstelling. Ondanks dat we niet 
gewend zijn aan kunstgras, zorgden we binnen een paar minuten voor de openingstref-
fer. Hapert was veel aan de bal en gaf Acht weinig kans om over te spelen. Ze kregen 
een lesje druk op de bal zetten. Door goed samenspel viel ook al snel ons tweede 
doelpunt. Zo liepen we uit naar een 6-0 ruststand. Na de ranja waren onze jongens 
nog lang niet moe en gingen ze we door waar we gebleven waren. Acht was echt een 
maatje te klein voor Hapert, waarbij je op den duur zag dat ze de kopjes lieten hangen. 
De eindstand werd uiteindelijk 13-0. Wederom weinig weerstand, een uitdaging voor 
de KNVB dus. Goed gewerkt jongens. Op naar de volgende wedstrijd!
  

Wedstrijd	uitslagen	en	wedstrijd	schema	senioren:
Zondag 23 september Zondag 30 september
WODAN 1 - Hapert 1 1 - 1 Hapert 1 - SBC 1 14.30 uur
Waalre 2 - Hapert 2 3 - 3 Hapert 2 - UNA 3 12.00 uur
RKDSV 3 - Hapert 3 0 - 3 Hapert 3 - Marvilde 3 10.00 uur
Oirschot V. 6 - Hapert 4 5 - 2 Hapert 4 - UNA 7 10.00 uur
Hapert 5 - HMVV 7 2 - 4 Woenselse Boys 6 - Hapert 5 10.00 uur
Hapert 6 - De Valk 8 3 - 0 Nieuw Woensel 9 - Hapert 6 12.00 uur

ST RKSV Heeze/DOSL VR1 - Hapert VR1 12.30 uur

Pusphaira VR3 - Hapert VR2 12.00 uur



Redactie: 
Regina van Dun Voorzetje@vvhapert.nl


