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’t Voorzetje 2.0 - wekelijks informatieblaadje voor de jeugd van vv Hapert 17e jaargang nr. 497 



JACQUES MOMENT(EN) 

 

                      

Tekening is gemaakt door:  

Maarten de Bruin reclame uit Oosterhout: 

 www.debruinreclame.nl 

 

Uitslagen afgelopen week:  

maandag 11 maart 2019    

St. RKDSV/EDN ‘56 MO15-1 Hapert MO15-1 1-13  

Donderdag 14 maart 2019    

De Weebosch JO17-1 Hapert JO17-2 -  

Zaterdag 16 maart 2019    

EFC JO17-2 Hapert JO17-1 Afg.  

Hapert JO17-2 EFC JO17-3G Afg.  

Hapert JO15-1 RKSV Heeze JO15-1 Afg.  

SteDoCo MO17-1 St. Hapert/EFC MO17-1 4-1  

Hapert JO15-2 Geldrop JO15-5 Afg.  

Hapert MO15-1 VOAB MO15-1 Afg.  

Hapert JO13-1 RKVVO JO13-1G Afg.  

St. Casteren/Netersel JO13-1G Hapert JO13-2G Afg.  

Brabantia JO12-2 Hapert JO12-1 3-3  

Hapert JO11-1 EFC JO11-2G Afg.  

De inzet van veel (jeugd)voetballers, 
die meededen met de Kempenrun 
in het centrum van Hapert. 
Compliment aan iedereen die 
meegelopen heeft. En voor de 
organisatie door o.a. Joris van de 
Huijgevoort ( trainer/leider JO9-1). 
Alles was top geregeld. 



Riethoven JO11-2G Hapert JO11-2 Afg.  

Bladella JO10-1 Hapert JO10-1 16-4  

Hapert JO10-2G Wilhelmina Boys JO10-2 Afg.  

Hapert JO9-1 St. Vessem/Dees JO9-1 Afg.  

DOSL JO8-2 Hapert JO8-1G Afg.  

De Raven JO8-2G Hapert JO8-2G Afg.  

Hapert JO7-1 De Raven JO7-1 Afg.  

 

Programma komende week:  

Zaterdag 23 maart 2019    

Hapert JO17-1 Marvilde JO17-1 13.30 uur   

Bladella JO17-4 Hapert JO17-2 13.00 uur   

Beerse Boys JO15-1 Hapert JO15-1 13.00 uur   

St. DEES/Vessem JO15-2 Hapert JO15-2 11.00 uur   

St. Reusel Sport/CoTrans MO15-1 Hapert MO15-1 14.00 uur  

Reusel Sport/CoTrans JO13-1 Hapert JO13-1 12.00 uur   

Hapert JO13-2G SV Budel JO13-3 11.30 uur   

Hapert JO12-1 FC Eindhoven AV JO12-2 09.30 uur   

Bergeijk JO11-4 Hapert JO11-1 10.45 uur  

Hapert JO11-2  Brabantia JO11-4 11.30 uur   

Hapert JO10-1 SBC JO10-2G 10.30 uur  

SV Unitas ’59 JO10-6 Hapert JO10-2G 10.00 uur   

Spoordonkse Boys JO9-1 Hapert JO9-1 10.30 uur  

RKVVO JO9-3 Hapert JO9-2 9.00 uur   

Hapert JO8-1G Bergeijk JO8-1 09.30 uur   

Hapert JO7-2G RKVVO JO7-3 10.00 uur   

Vessem/DEES JO7-3 Hapert JO7-3 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  

mailto:j.minkels@upcmail.nl


 
 
BELANGRIJKE DATA:  
 

• Vandaag 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. 
 
 
OUDERAVOND VV HAPERT OP MAANDAG 25 MAART.  

 
Op maandag 25 maart organiseert de jeugdafdeling van vv  Hapert een ouderavond voor alle ouders 
van onze (jeugd)leden. Insteek van deze bijeenkomst is om iedereen de gelegenheid te bieden meer 
te weten te komen over het (jeugd)beleid van de vereniging. Als je het als ouder ergens niet mee eens 
bent ( en dat kan over van alles zijn ) of je hebt goede of betere ideeën over bepaalde zaken dan is 
deze ouderavond een mooie gelegenheid om daar je stem te laten horen. Samen maken we uiteindelijk 
de vereniging rekening houdend met het beleid en de visie van de vereniging. Kunt u niet maar heeft 
u toch een vraag, dan kunt u de vraag doormailen naar : jeugdvoorzitter@vvhapert.nl . Hopelijk zien 
we veel ouders op deze bijeenkomst. Aanvang 20.00 uur, einde 21.30 uur. Plaats: Kantine sportpark. 
 

 
 
CITAAT VAN DE WEEK:  
 
“Vallen tijdens het duel in de wedstrijd is niet erg, blijven liggen wel” 

 

 

VOORZETJES: 
 

Wisten jullie dat: 

• Femke Siteur ( zus van Luuk Siteur JO11-1 en oud speelster van Hapert JO15-1 ) het erg goed 
doet bij het jongensteam (JO15-1) van UNA. 

• Dat Lisa Post ( dochter van Rob Post en ook vaak hulp in de kantine) enkele weken geleden 
haar debuut in het Nederlands dames hockeyteam gemaakt heeft. Super Lisa!! 

• Sam Liebrand ( JO12-1) 2 keer mee heeft mogen trainen bij het KNVB team onder 12 jaar regio 
Eindhoven/Helmond. 

• En dat hij dat goed gedaan heeft en ook superleuk gevonden heeft. Top gedaan Sam! 

• Kimi Geboers (JO11-2) in zijn leeftijdscategorie Nederlands Kampioen handboogschieten 
geworden is . Proficiat en keigoed gedaan Kimi! 

• Er sinds enkele maanden nieuwe trainers en ook stagiaires bijgekomen zijn. 

• Zo zijn Rob Beeren, Rob Vosters en Frank Vermeulen assistent -trainers geworden bij JO8-2. 
Het team van trainer/coach Ard van den Bisen en leidster Chantal van de Velden. 

• Hans van Rooij , vader van Fedde en Thijs Lepelaars, vader van Ries ( beiden zijn oud voetballers 
van vv Hapert) nieuwe trainers bij de mini’s zijn. 
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• Marleen van Gils ( moeder van Anouk en Tom ) en Jill van de Meerakker ( moeder van Ilvi) hand 
en spandiensten verlenen bij mini 3. 

• Ilse Nouwens ( speelsters van ST Hapert/EFC MO17-1) al het hele seizoen stage loopt bij mini 
1. 

• Fem Bolte en Loek Peeters , studenten sport en bewegen aan het Summacollege , op woensdag 
JO11-2 trainen en zij dat doen met veel inzet en plezier 

• Daphé Velland , leerling PIUS X college , al enkele weken stage loopt bij het team van Pieter 
Egbers ( JO10-1). 

• Ons 1e elftal de uitwedstrijd in Spoordonk tegen Spoordonkse Boys met 1-1 gelijk gespeeld 
heeft. 

• A.s. zondag de thuiswedstrijd gespeeld wordt tegen het technisch sterke Unitas ’59 uit 
Eindhoven Noord.. De steun van elke supporter is van harte welkom. 

• Dat de vele supporters van PSV bij vv Hapert gisteren hebben gejuicht en de eveneens vele 
supporters bij vv Hapert hebben getreurd. Het wordt spannend 31 maart als de wedstrijd 
AJAX-PSV is  

 

WEDSTRIJD VAN DE WEEK 23 MAART 2019:  
 

Hapert JO8-1 tegen Bergeijk JO8-1 
Het team van Ruud en Hellen heeft in de najaarscompetitie erg veel wedstrijden gewonnen met zeer 
goed veldspel en veel voetbalbeleving. Altijd leuk om naar dit team te kijken. Deze voorjaarscompetitie 
zijn zij op eigen verzoek hoger ingedeeld om meer weerstand te krijgen en om niet alle wedstrijden 
zonder al teveel inspanning te winnen. De laatste wedstrijd werd met 4-4 gelijkgespeeld tegen een 
leuke tegenstander. A.s. zaterdag tegen Bergeijk JO8-1 treffen de spelers opnieuw een erg sterke 
tegenstander. Zorg ervoor dat jullie vanaf het begin volop geconcentreerd aan de wedstrijd beginnen. 
Toon minimaal evenveel inzet als de tegenstander en geniet vooral van het voetbalspel. Heel veel 
succes en laten we hopen dat het nu niet afgelast wordt. 
 

 

INGEZONDEN STUKKEN:  

 

Door de vele afgelaste wedstrijden deze week helaas geen verslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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