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VOORWOORD  JACQUES:  

Zoals jullie allemaal gemerkt hebben is het Voorzetje al enige weken niet meer verschenen. 
Zes jaar lang heeft Regina van Dun het Voorzetje met erg veel enthousiasme en inzet 
uitgebracht. Graag willen wij Regina hartelijk bedanken voor de vele uren die zij hieraan 
besteedt heeft. Super gedaan.  
Gelukkig heeft Mariëlle Kieneker (de moeder van Dex, JO9-1) zich aangeboden om op haar 
manier het Voorzetje opnieuw uit te brengen. Voorlopig tot het einde van het lopende 
voetbalseizoen. Dus trainers/leiders: heb je iets te melden over jullie team  of voor het maken 
van een kort verslagje van de wedstrijd: mail naar voorzetje@vvhapert.nl  
Mariëlle: heel veel succes.  
 

INTRODUCTIE:  

Hallo, ik ben Mariëlle Kieneker en de moeder van Dex van de Huijgevoort (JO9-1), trouwe 

lezeres van ’t Voorzetje. Toen ik hoorde dat ’t Voorzetje stopte, vond ik dat erg jammer en 

heb ik aangeboden mee te helpen om dit blaadje toch voort te gaan zetten. Het zou toch 

jammer zijn als een dergelijke traditie stopt! Er is een enquête gehouden onder de 

ouders/spelers van de jongere jeugd. Ondanks dat hier relatief weinig reacties op zijn 

gekomen, hebben we toch gemeend dat we in ieder geval toch gaan proberen om ’t Voorzetje 

nieuw leven in te blazen, namelijk ’t Voorzetje 2.0 (een iets vereenvoudigde opzet). 

Er zijn na de winterstop alweer wat wedstrijden gespeeld en het zou toch leuk zijn om van de 

komende wedstrijden weer wat verslagen te lezen, ook al is het alleen van jouw eigen team. 

De coaches doen iedere week hun uiterste best om hier een leuk en leesbaar verslagje te 

maken.  

Dus, coaches, trainers (en/of ouders): Klim weer in die pen en stuur me wekelijks voor 

zondagavond 20.00 uur je verslagje door aan voorzetje@vvhapert.nl. Ideeën en tips zijn 

overigens welkom.   

We zullen ’t Voorzetje voorlopig in een kleine oplage uitprinten. Wel zal deze naar de ouders 

worden gemaild, zoals voorheen. Mocht na een tijdje blijken dat het animo toch te weinig is, 

zal deze wellicht enkel nog per e-mail worden verzonden of zal ’t Voorzetje toch stoppen.  
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JACQUES MOMENT(EN) 

 

                      

Tekening is gemaakt door:  

Maarten de Bruin reclame uit Oosterhout: 

 www.debruinreclame.nl 

 

Uitslagen afgelopen week:  

Hapert JO17-1 Waalre JO17-1 3-3  

St. Hapert/EFC MO17-1 Huizen MO17-1 3-2  

Bladella JO15-4 Hapert JO15-2 0-4  

Hapert JO12-1 Geldrop JO12-3 6-1  

St. EDN ‘56/RKDSV JO11-1 Hapert JO11-1 0-9  

Hapert JO11-2 EFC JO11-3G 1-0  

WODAN JO10-6 Hapert JO10-2G 11-5  

DBS JO9-3 Hapert JO9-1 Afgelast   

Terlo JO9-1 Hapert JO9-2 4-2  

Hapert JO8-1 Brabantia JO8-2 4-4 Na een slap begin, kwam er na rust de vlam 

in 

Hapert JO8-2G Rood Wit V JO8-2 0-22 Helaas een veel te sterke tegenstander. Wel 

goede inzet tot het laatst 

VV Bergeijk Hapert JO7-2G 16-0  

Hapert JO7-3G De Raven JO7-2 2-10  

 

Afgelopen woensdag ( na carnaval) 
mocht ik weer een keertje JO8-1 
trainen. Wat een inzet en 
voetbalplezier van alle spelers. 
Super. Ook de eindpartij met JO8-2 
was grandioos. 



 

Programma komende week:  

maandag 11 maart 2019     

St. RKDSV/EDN ‘56 MO15-1 Hapert MO15-1 18.00 uur  

Donderdag 14 maart 2019    

De Weebosch JO17-1 Hapert JO17-2 19.30 uur   

Zaterdag 16 maart 2019    

EFC JO17-2 Hapert JO17-1 11.00 uur  

Hapert JO17-2 EFC JO17-3G 14.45 uur  

Hapert JO15-1 RKSV Heeze JO15-1 12.00 uur  

SteDoCo MO17-1 St. Hapert/EFC MO17-1 12.00 uur  

Hapert JO15-2 Geldrop JO15-5 12.45 uur  

Hapert MO15-1 VOAB MO15-1 11.30 uur  

Hapert JO13-1 RKVVO JO13-1G 10.00 uur  

St. Casteren/Netersel JO13-1G Hapert JO13-2G 12.15 uur  

Brabantia JO12-2 Hapert JO12-1 11.30 uur  

Hapert JO11-1 EFC JO11-2G 10.45 uur  

Riethoven JO11-2G Hapert JO11-2 11.00 uur  

Bladella JO10-1 Hapert JO10-1 09.30 uur  

Hapert JO10-2G Wilhelmina Boys JO10-2 09.30 uur  

Hapert JO9-1 St. Vessem/Dees JO9-1 10.30 uur  

DOSL JO8-2 Hapert JO8-1G 09.00 uur  

De Raven JO8-2G Hapert JO8-2G 09.30 uur   

Hapert JO7-1 De Raven JO7-1 10.00 uur   

 

Kijk op de website voor eventuele programma wijzigingen! 

 

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  
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BELANGRIJKE DATA:  
 

• Vandaag maandag 11 maart: jeugdcommissievergadering 

• Maandag 18 maart: NKS bijeenkomst bij voetbalvereniging SDO (Lage Mierde). Wie 
gaat er mee? Opgeven bij  Jos Huijbers.  

• Maandag 18 maart: 3e evaluatiebijeenkomst trainers JO9 t/m JO11.  Aanvang 20.00 
uur. Plaats: bestuurskamer vv Hapert.  

• Maandag 25 maart ouderavond voor alle ouders van onze jeugdleden.   

• Vóór 15 maart moeten alle formulieren doorgaan/stoppen digitaal teruggestuurd zijn. 
Nog 1 week de tijd dus.  

 
 
CITAAT VAN DE WEEK:  
 
Als je iets verkeerd doet tijdens het voetballen  is dat helemaal niet “erg” (van fouten maken 
word je alleen maar beter), maar de ander daarvan de schuld geven, dat is wel “erg ” en niet 
zoals het hoort.  
 

VOORZETJES: 
 

• Op maandag 25 maart organiseert de jeugdcommissie een ouderavond voor de ouders 
van alle (jeugd)leden van vv Hapert. Aanvang 20.00 uur. Einde 21.30 uur. Plaats:  Of 
kantine vv Hapert of  ‘t ‘Huukske”. Daar krijgt u nog bericht over.  

• Iedereen is van harte welkom. Samen maken we de vereniging. Dus laat je stem horen! 

• Kunt u zelf niet maar heeft u toch een vraag dan kunt u deze vraag mailen naar:  
jeugdvoorzitter@vvhapert.nl 

• Alle groepscoördinatoren hebben het formulier stoppen/doorgaan seizoen 2019-2020  
doorgestuurd. 

• Vóór 15 maart a.s. dienen de formulieren ingevuld en teruggestuurd te worden.  

• Het is belangrijk voor de jeugdcommissie  i.v.m de teamsamenstellingen om te weten  
wie er doorgaan of stoppen bij vv Hapert. Ook de reden waarom iemand stopt willen 
wij graag weten.  

• Op dit moment heeft Eric Verdonschot 97 reacties gehad van de 197. Dit is 49%.  

• Uitschieter JO13 met 89% teruggestuurde formulieren. Super.  

• Op zaterdag 4 mei organiseert vv Marvilde een MINI -thuisblijvertoernooi . Leuk voor 
de kinderen die niet op vakantie zijn en toch graag willen voetballen. Wil je meedoen 
geef je op bij jouw trainer/leider en dan kijken we of we begeleiding kunnen regelen. 

• Op zaterdag 1 juni ( in het Hemelvaartweekend) organiseert vv EFC het 
“Lummeltoernooi” voor JO9- JO10 en JO11 teams . een erg leuk toernooi met naast de 
voetbalwedstrijdjes  vele andere leuke voetbalactiviteiten. Trainers/leiders: iets voor 
jullie team? Opgeven via de link: https://www.efceersel.nl/1889/inschrijfformulier-
lummeltjestoernooi-2019/ . Voor meer info zie : de website van vv EFC.  

• Ons 1e elftal dat de punten hard nodig heeft kwam ook gisteren niet in actie door het 
slechte weer.  

• A.s. zondag de belangrijke uitwedstrijd in Spoordonk  tegen Spoordonkse Boys. Als je 
kunt : ben erbij. 

 

 

https://www.efceersel.nl/1889/inschrijfformulier-lummeltjestoernooi-2019/
https://www.efceersel.nl/1889/inschrijfformulier-lummeltjestoernooi-2019/


 

WEDSTRIJD VAN DE WEEK 16 MAART 2019:  
 

Hapert JO9-1 tegen ST Vessem/Dees JO9-1 
Afgelopen zaterdag werd de wedstrijd van JO9-1 tegen DBS door de regenval afgelast. Erg 
jammer, want zoveel is er de afgelopen maanden niet gevoetbald. A.s. zaterdag speelt het 
team van Joris en Peter tegen JO9-1 van de combinatieverenigingen DEES en .VV Vessem We 
zijn benieuwd hoe de spelers zich de afgelopen maanden ontwikkeld hebben. Wanneer 
iedereen op de 1e plaats zijn uiterste best doet en zich niet bij de geringste tegenslag (een 
tegendoelpunt) uit het veld laat slaan dan kan het weer een leuke wedstrijd worden met veel 
strijd, mooi combinatievoetbal en schitterende doelpunten.  
Veel succes en voetbalplezier jongens en leiding. 
 

INGEZONDEN STUKKEN:  

 

Hapert JO11-2 – EFC JO11-3G 

Op zaterdag 9 maart na 3 weken geen wedstrijd en een week geen training was het toch weer 

tijd voor een partijtje voetbal voor mijn zoon. Dit keer is het een thuiswedstijd op het verder 

verlaten voetbalcomplex in Hapert. Mij is gevraagd een kort verslag van de wedstijd te 

schrijven voor het Voorzetje. Mijn eerste vraag was daarbij is wat is het voorzetje. Nog nooit 

gezien en gelezen. Maar bij navraag blijkt dit het wekelijkse e-mailtje te zijn met het verslag 

van de gespeelde wedstrijd. Nou ben ik een leek in voetbal en ben redelijk onbekend met de 

regels op het veld, dus houd ik het eenvoudig. De eerste helft van heb ik gemist dus daar kan 

ik niks over zeggen. Bij navraag blijkt het 0-0 te zijn na een 30 minuten voetballen. Ik val in bij 

de pauze. Het is droog en een stevige wind blaast over de Hapertse velden waarbij na een 

minuut de tweede helft van start gaat. Hapert speelt tegen in rood met zwart geklede 

tegenstandertjes. Na een minuut of tien valt de eerste goal en hapert komt op 1-0 voorsprong. 

Wie hem gezet is niet duidelijk daar het halve team voor de goal ligt. Ook voor de 

scheidsrechter is het een vraag. Na nog een tijdje de bal van rechts naar links en links naar 

rechts gespeeld te hebben blijft het bij 1-0 voor Hapert. Nog even doeltrappen en de eerste 

wedstrijd na de carnaval zit er weer op. Goed gedaan mannen en vrouw, en nu op naar de 

volgende wedstrijd.  

 

Na 4 weken weer een wedstrijd thuis tegen EFC. Hapert begint de wedstrijd goed. Alle 

spelers hebben veel inzet en proberen goed over te spelen. Dit leidt tot veel kansen 

maar geen goals waardoor we rusten met 0-0. Na de rust met wind tegen komen we 

wat lastiger bij de goal van EFC. Na een aantal mooie voorzetten en corners van Hidde 

voeren we de druk op en valt de bal eindelijk voor de voet van Lente, 1-0 voor Hapert. 

In het laatste gedeelte wordt het nog even spannend. Knap gewerkt allemaal, jullie 

hebben verdiend gewonnen. 

 

 

 

 

 



 

 

Hapert JO8-1G – Brabantia JO8-2 

De eerste 10 minuten zijn onze jongens en meisje altijd wat afwachtend en terughoudend. 

Zo ook deze week. De jongens van Brabantia hebben die opstartproblemen echter niet, 

waardoor we na 10 minuten tegen een 0-3 achterstand aankijken. We komen iets beter in 

de wedstrijd en de kansen gaan over en weer. Er wordt echter niet gescoord tot de rust.  

Na de ranja zijn we wakker; we vallen aan en zijn gevaarlijk waardoor we door goed 

teamwerk drie keer weten te scoren! De laatste 10 minuten zijn spannend, beide teams 

hebben kansen maar ook goede keepers! Toch weet Brabantia 3-4 te maken. We geven niet 

op: door goede samenwerking maken we in de laatste minuten 4-4. Mooie wedstrijd met 

een verdiend gelijkspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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