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’t Voorzetje 2.0 - wekelijks informatieblaadje voor de jeugd van vv Hapert 17e jaargang nr. 498 



JACQUES MOMENT(EN) 

 

                      

Tekening is gemaakt door:  

Maarten de Bruin reclame uit Oosterhout: 

 www.debruinreclame.nl 

 

Uitslagen afgelopen week:  

Zaterdag 23 maart 2019    

Hapert JO17-1 Marvilde JO17-1 4-2  

Bladella JO17-4 Hapert JO17-2 1-1  

Beerse Boys JO15-1 Hapert JO15-1 5-2  

St. DEES/Vessem JO15-2 Hapert JO15-2 1-6  

St. Reusel Sport/CoTrans MO15-1 Hapert MO15-1 0-2  

Reusel Sport/CoTrans JO13-1 Hapert JO13-1 3-0 Reusel was deze keer de betere ploeg en Hapert 
leed een terechte nederlaag. 

Hapert JO13-2G SV Budel JO13-3 1-1  

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

Bergeijk JO11-4 Hapert JO11-1 2-5  

Hapert JO11-2  Brabantia JO11-4 1-6  

Hapert JO10-1 SBC JO10-2G 3-9 helaas verloren, we zullen echt de gehele 
wedstrijd inzet moet blijven tonen. 

SV Unitas ’59 JO10-6 Hapert JO10-2G 5-7 Heel hard gewerkt allemaal. 

Spoordonkse Boys JO9-1 Hapert JO9-1 3-1  

Er waren veel mooie momenten 
maar het beslissende doelpunt 
van Boet (JO12-1) tegen 
Eindhoven AV sprong er echt uit. 
Schitterend doelpunt en daarmee 
ook de terechte winst voor het 
team van Dennis en Chantal.  
 

JO8-1: prima aanval over 
rechts; voorzet door Ries en 
Kwin die de bal net niet binnen 
kon glijden. Super aanval!! 



RKVVO JO9-3 Hapert JO9-2 6-5  

Hapert JO8-1G Bergeijk JO8-1 5-6 verloren door twee keer een eigen doelpunt; 't is 
nog sunt... 

Hapert JO7-2G RKVVO JO7-3 -  

Vessem/DEES JO7-3 Hapert JO7-3 7-16  

 

Programma komende week:  

Zaterdag 30 maart 2019    

EFC JO17-2 Hapert JO17-1 11:00 uur   

Hapert JO17-2 EFC JO17-3G 14:45 uur   

Rood Wit ’67/Plus  JO15-1G Hapert JO15-1 11:00 uur  

Hapert JO15-2 Geldrop JO15-5 12:45 uur   

Hapert MO15-1 Achilles Reek MO15-1 11.30 uur   

Dommelen JO13-1 Hapert JO13-1 11:30 uur   

Hapert JO13-2G Dommelen JO13-3 11.30 uur   

Hapert JO11-1 EFC JO11-2G 10.45 uur  

Riethoven JO11-2G Hapert JO11-2 10:30 uur   

Hapert JO10-2G Wilhelmina Boys JO10-2 09:30 uur   

DBS JO9-3 Hapert JO9-1 09:00 uur   

De Raven JO8-2G Hapert JO8-2G 09:30 uur   

Bladella JO7-1 Hapert JO7-1 09.30 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  

 
Vanavond “Ouderavond vv Hapert” om 20.00 uur op het sportpark . 
 
Voor degenen die nog twijfelen: je bent altijd welkom ook als je niet vooraf 
aangemeld bent. Zit je met vragen over onze vereniging dan is dit de gelegenheid 
om ze te stellen. Vv Hapert hoopt vanavond veel ouders te zien. 
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CITAAT VAN DE WEEK:  
 
T (together) E (everyone) A (achieves) M (more) (=TEAM). Ofwel: Als je 
samenspeelt, bereik je als team veel meer dan dat je alles alleen doet!! 
 
 

VOORZETJES: 
 

Wisten jullie dat: 

• Ons 1e elftal heeft de thuiswedstrijd tegen Unitas met 0-0 gelijkgespeeld. 
Het was een gelijkopgaande wedstrijd waarin Hapert, dat veel inzet 
toonde , toch wel de betere kansen kreeg.  

• Het blijft knokken voor de punten. A.s. zondag de super belangrijke 
wedstrijd tegen Wilhelmina Boys uit Best.  

• JO7-3 (Mini 3) en het team van Hans, Thijs, Marleen en Jill  heeft afgelopen 
zaterdag voor de 1e keer  gewonnen en nog wel met heel grote cijfers nl: 
16-7. Dat smaakt natuurlijk naar meer.   

• De E- game wedstrijd , georganiseerd door WEsports,  afgelopen vrijdag  
op ons sportpark was een groot succes.  

• En dan vooral voor Kay Corsten , onze keeper van JO11-2. 

• In een spannende finale wist hij Jesper Schilders (JO1501) te verslaan. 

• Kay en Jesper prima gedaan en Kay : van harte gefeliciteerd. Top gedaan. 

• Over keepers gesproken: Afgelopen zaterdag hebben we erg genoten van 
onze keepers. Kwin (JO8-1), Hidde (JO12-1) en Kay (JO11-2) hielden met 
fabuleuze reddingen hun team in de wedstrijd. Ook  van de veldspelers die 
op doel stonden. Je moet het toch maar doen. Klasse.  

• Hier zag je dat een “vaste” keeper erg belangrijk is voor het teamresultaat, 
de teamontwikkeling en daardoor indirect de individuele 
voetbalontwikkeling van de spelers. 

• Van de andere kant: veel jeugdspelers moeten ook nog leren ontdekken  
wat de beste positie voor ze in het veld is. En dat leer je alleen maar door 
te doen. 

• De laatste weken zijn er weer veel nieuwe spelers/speelsters  bijgekomen. 
Voorlopig alleen nog maar trainen en kijken of de voetbalsport iets voor 
ze is. Wij hopen natuurlijk van wel. Veel voetbalplezier allemaal. 

• JO9-1 het heel gezellig had afgelopen zaterdag bij de molen en dit voor 
herhaling vatbaar is.  

 
 



 
 
Wedstrijd van de week a.s. zaterdag 30 maart 2019  
Hapert JO10-2  tegen Wilhelmina Boys JO10-2G.  Aanvang 09.30 uur. 
 
Na het gezamenlijke uitstapje met JO10-1 naar het Vennebos van afgelopen 
vrijdag had ook het team van Joost en Rolf afgelopen zaterdag in het begin van 
de wedstrijd de vermoeidheid nog in de benen. Toch kwam het team telkens op 
voorsprong maar in de 2e helft kwam de tegenstander terug tot 5-5 . Door veel 
inzet kwamen de meiden en jongens uiteindelijk toch tot winst. Goed gedaan. 
A.s. zaterdag een thuiswedstrijd tegen Wilhelmina Boys JO10-2G maar daarin 
ook 1 of meerdere meisjes. Joost en Rolf hebben van JO10-2G een prima team 
gesmeed met veel inzet en goed teamwerk. Als de spelers en speelsters a.s. 
zaterdag vanaf het begin geconcentreerd spelen en ook echt voor de bal willen 
gaan dan gaan we een leuke wedstrijd tegemoet. Wij wensen jullie in ieder geval 
veel voetbalplezier en als iedereen zijn uiterste best gedaan heeft dan is de 
leiding zeker tevreden. Is het resultaat ook nog goed dan is het helemaal super. 
Succes allemaal en geniet ervan.  
 
De wedstrijden van zaterdag 23 maart 2019. 
 
Eindelijk weer een volledig voetbalprogramma met uitzondering van JO8-2 en 
mini 2. Het weer was prima en langs de zijlijn was het weer gezellig druk. JO12-
1, het team van Dennis en Chantal, begon fel aan de wedstrijd tegen Eindhoven 
AV. Dennis had de spelers voor aanvang een filmpje laten zien van het 
Nederlands elftal uit 1988 met als doel het met z’n allen druk zetten op de bal 
om het de tegenstander zo lastig mogelijk te maken. En de spelers hebben zich 
daar goed aan gehouden. Met een mooi afstandsschot van  Boet werd een mooie 
2-1 overwinning behaald. Prima gedaan. JO8-1 speelde tegen Bergeijk en dat is 
altijd een spannende wedstrijd. Met een uitstekend keepende Kwin op doel 
kwam het team van Ruud en Hellen op een gegeven moment op een verdiende  
voorsprong . In de 2e helft ging Kwin voetballen en dat deed hij ook voortreffelijk 
en scoorde een hattrick ( Ries kwam hem dat nog even duidelijk maken ). Hierna 
werd de concentratie minder en gaf het team te makkelijk de tegendoelpunten 
weg. Erg jammer. Echt een onnodige nederlaag. Volgende keer beter want dat 
kunnen jullie. JO10-1 begon tegen SBC wel erg slap aan de wedstrijd. Zou 
zwemmen en voetballen niet samengaan ?? Pap in de benen!!!. Daarnaast had 
SBC een goede keepster op doel staan die veel ballen tegenhield. In het 3e 
gedeelte van de wedstrijd kwam het team onder aanvoering van Tim en Joep ( 
zij wonnen de duels) even goed terug in de wedstrijd , maar het was te laat. 
Volgende keer vanaf het begin, jongens, dat kunnen jullie. JO11- 2 , het team van 
Wilbert, speelde tegen het nog ongeslagen Brabantia. Maar wat hebben de 
jongens en Lente gestreden voor een goed resultaat met ook hier keeper Kay als 
grote uitblinker.  De wedstrijd duurde net iets te lang want na de 1-3 gingen alle  



 
 
kopjes hangen. Jongens en Lente allemaal prima gespeeld. Blijf goed trainen 
want jullie worden steeds beter.  
JO7-2  tenslotte speelde tegen RKVVO en daarin bleken de spelers van RKVVO al 
iets verder in hun voetbalontwikkeling te zijn. Toch allemaal lekker gevoetbald.  
 

INGEZONDEN STUKKEN:  

 

Hapert JO11-2 – Brabantia JO11-4: Vandaag speelden we thuis tegen de 
koploper Brabantia JO11-4. De eerste 10 minuten ging het gelijk op, maar daarna 
werd Brabantia sterker. 
Een gevaarlijke aanval werd goed geblokt door Kimi en in de 16e minuut werd 
een doelpunt afgekeurd. Brabantia voerde de druk op, maar de verdediging 
met Floris, Lente en Finn hield knap stand. In de 18e minuut kwamen zij alleen 
voor de keeper, maar met een mooie redding van Kay werd een doelpunt 
voorkomen. Wij kwamen weer wat beter in de wedstrijd. Een mooie pass van 
Hidde op Kimi, die maar net over schoot. Na een half uur spelen viel uiteindelijk 
toch de 0-1. We lieten de moed niet zakken. Een mooi schot van Floris werd nog 
gered door de keeper, maar na goed werk van Hidde en Thijmen, maakte Piet de 
verdiende gelijkmaker, 1-1. In het 3e kwart voerde Brabantia meteen de druk 
weer op. Een gevaarlijke aanval werd knap gestopt door Kay. Daarna volgden 
nog een paar schoten die net naast en op de lat gingen. Door een ongelukkig 
eigen doelpunt kwam Brabantia toch op 1-2. In het 4e kwart viel snel de 1-3. We 
verloren het geloof in een goed resultaat en zo kon Brabantia uitlopen naar 1-6 
overwinning. Als team geweldige inzet getoond, lange tijd goed verdedigt en 
mooie aanvallende acties laten zien. Op naar de volgende wedstrijd in en tegen 
Riethoven. 
 

 

Hapert JO10-1 – SBC JO10-2: Na ons mooie succes (najaarskampioenschap) 
spelen we momenteel een klasse hoger (2e klasse) en dat is ook de eerste 
wedstrijden duidelijk te merken. Zo gemakkelijk als het eerst ging gaat het nu 
niet meer en we moeten keihard werken om bij te blijven. Zo ook tijdens de 
thuiswedstrijd tegen SBC JO10-2 (3-9 verlies). We moeten echt vanaf de eerste 
tot de laatste minuut onze taken goed uit blijven voeren, we komen niet meer 
weg met maar 70% inzet te tonen. Dit houdt in dat we constant druk moeten 
zetten als de tegenstander de bal heeft, dat we in balbezit actief vrij lopen, de 
ruimtes zoeken en om de bal vragen!! Verder moeten we de passings veel beter 
in de voeten komen zodat we niet onnodig balverlies leiden. Kom op jongens we 
doen onszelf te kort! We kunnen het wel maar het begint bij de inzet en we 



zullen keihard moeten blijven trainen om een beter resultaat neer te zetten. 
Over 2 weken spelen we thuis tegen Nuenen. Gaan we deze wedstrijd laten zien 
hoe het wel moet? 

 

Unitas JO10-6 - Hapert JO10-2G: Gisteren avond super genoten van het 
gesponsorde teamuitje naar Landal het Vennenbos. Dit was vanochtend ook te zien 
aan de koppies die enige vermoeidheid vertoonden. Maar we gaan toch vol goede 
moed naar Eindhoven. We gaan sterk van start en Jort schuift de bal al de 2e minuut 
binnen. Wij hebben zeker de overhand, maar vergeten onze kansen te benutten. 
Unitas komt gelijk, waarna Imke wel trefzeker is. Hierna weer gelijk, maar daar is 
Imke wederom. Een dribbel en een afstandsschot van Roos vanuit het middenveld 
brengt de stand op 2-4. Het gaat over en weer, Nanou maakt met een mooie goal 
3-5. Na 2x paal en 1x lat zijn we even de controle kwijt en de vermoeidheid slaat 
toe, 5-5. Het zal toch niet, maar we herpakken ons. Rune dribbelt een corner slim 
in en schiet hem via de keeper in de korte hoek. Nanou zet dan de uitslag van 5-7 
op de klok. Super hard gewerkt allemaal, nooit opgeven. 

 

Spoordonkse Boys JO9-1 – Hapert JO9-1: We speelden uit in Spoordonk. Het 
was een zware wedstrijd. De meeste spelers waren nog moe van een feestje van 

de vorige avond 😉. Gelukkig hebben we de schade beperkt gehouden, al 
hadden we niet hoeven te verliezen tegen een gelijkwaardige ploeg. Volgende 
keer beter!  

 

Hapert JO8-1 – Bergeijk JO8-1: We begonnen deze week scherper dan voorheen, 
we wachtten niet te veel af maar gingen meteen in de aanval. Het eerste 
doelpunt viel al snel, Ries scoorde vanuit een moeilijke hoek 1-0. Goed overspel 
zorgde voor een mooie kans voor Mads die de bal beheerst in de hoek schoof; 
na 10 minuten was het 2-0. Ook Bergeijk kreeg (vooral door individuele acties) 
mooie kansen wat in de tweede 10 minuten leidde tot 3 tegendoelpunten, 2-3.  
Benjamin, Niene, Niek en Bryan stonden verdedigend hun mannetje en zorgen 
ervoor dat de achterstand niet groter werd.  
Na de rust gaf onze keeper Kwin aan ook graag te willen voetballen; Bryan nam 
zijn plaats in de goal in en Kwin ging vol in de aanval. In no time scoorde hij de 
gelijkmaker. Het vierde doelpunt van ons kwam voort uit een schitterende pass 
van Niene, die Kwin via een speler van Bergeijk achter de doelman zag 
verdwijnen. Bergeijk zette veel druk maar omdat er weinig overgespeeld werd, 
vielen er geen goals. Hapert keek wel goed naar elkaar, en door een mooie 
voorzet van Ries kon Kwin nog een keer scoren; 5-3!  
 
 
 
 



 
 
Met nog 10 minuten te spelen probeerde Bergeijk toch nog wat terug te doen 
en maakte 5-4. Daarna was het geluk niet aan onze kant; we scoorden nog twee 
mooie doelpunten maar helaas in de verkeerde goal... De wedstrijd eindigde dus 
in 5-6. Goed gespeeld allemaal!   

 

Vessem JO7-3 – Hapert JO7-3: In alle vroegte werd er door onze jongste 
voetballers van VV Hapert afgereisd naar Vessem voor weer een nieuwe 
wedstrijd.  Vol goede moed stapten de heren en dames van JO7-3 het veld op! 
Ze hadden er weer zin in! Maar ook Vessem was vol goede moed en ook zijn 
gingen er vanaf het eerste fluitsignaal tegen aan! Wat is dat mooi om te zien, 2 
gelijkwaardige ploegen tegen elkaar. Ondanks de vele verdedigingspogingen van 
de spelers van Hapert keken we na 10 minuten tegen een achterstand van 4-1 
aan.... Maar Hapert, zou Hapert niet zijn als we de koppies niet laten hangen... 
Hapert "vocht" zich snel terug en binnen no-time stonden we voor met maar 
liefst 4-9! Na de ranja-rust gingen Hapert en Vessem er weer vol energie 
tegenaan! Dankzij het super goede samenspel won Hapert de wedstrijd met 
maar liefst 6-16 !!  Iedere wedstrijd gaat het samen spelen beter en dat was 
duidelijk te zien in het spel. Mooi voorzetten waaruit dan een doelpunt valt!  
Goed zo jongens en meiden!! Ga zo door!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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