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’t Voorzetje 2.0 - wekelijks informatieblaadje voor de jeugd van vv Hapert 17e jaargang nr. 499 



JACQUES MOMENT(EN) 

 

                      

Tekening is gemaakt door:  

Maarten de Bruin reclame uit Oosterhout: 

 www.debruinreclame.nl 

 

Uitslagen afgelopen week:  
 
Zaterdag 30 maart 2019 
EFC JO17-2   Hapert JO17-1  0 - 0 
Hapert JO17-2   EFC JO17-3  1 - 2 
Rood-Wit ’67 Plus  Hapert JO15-1  8 - 0 
Hapert JO15-2  Geldrop JO15-5  2 -1 
Hapert MO15-1  Achilles Reek MO15-1 2 -2 
Dommelen JO13-1  Hapert JO13-1  6 - 1 
Hapert JO13-2G  Dommelen JO13-3  2 - 4 
Hapert JO11-1  EFC JO11-2G  1 - 6 
Riethoven JO11-2G  Hapert JO11-2  3 - 4 
Hapert JO10-2G  Wilhelminaboys JO10-2 3 - 8 
DBS JO9-3  Hapert JO9-1  10- -3  Hier had meer ingezeten.  
De Raven JO8-2G  Hapert JO8-2G  8 – 6  Mooie pot: iedereen super veel inzet getoond. 
Bladella JO7-1  Hapert JO7-1  3 – 12 
 

Programma komende week:  

Zaterdag 6 april 2019  
Hapert JO17-1  SV Unitas ’59 JO17-3 13.30 uur 
Hapert JO17-2  SV Unitas ’59 JO17-7 14.45 uur 
Meern de MO17-1  ST Hapert/EFC MO17-1 12.15 uur   
Hapert JO15-1  Braakhuizen JO15-1 12.00 uur 
Hapert JO15-2  RKVVO JO15-3  12.45 uur 
DESK MO15-1  Hapert MO15-1  09.15 uur 
SCG’18 JO13-1  Hapert JO13-1  11.45 uur 
Hapert JO13-2G  Marvilde JO13-3  11.30 uur  
DBS JO12-1  Hapert JO12-1  09.00 uur  
Bladella JO11-3  Hapert JO11-1  09.30 uur 
Hapert JO11-2  SV Valkenswaard JO11-3 11.30 uur 
Hapert JO10-1  RKSV Nuenen JO10-3 10.30 uur  
RKSV Nuenen JO10-6 Hapert JO10-2G  09.45 uur  
SBC JO9-2G  Hapert JO9-1  09.00 uur  

JO11-1: het goede samenspel 
van het team na de rust. De 
spelers speelden nu goed 
samen en daardoor werd het 
voetbal ook steeds beter. Top. 
Ga zo door. 



 
 
Hapert JO9-2  Bladella JO9-2  09.30 uur  
RKVVO JO8-1  Hapert JO8-1  08.45 uur  
Bergeijk JO8-2  Hapert JO8-2G  09.30 uur  
Hapert JO7-2G  Riethoven JO7-1  10.00 uur  
Hapert JO7-3G  Reusel Sport 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  

 
Voetbalactiviteit in de Meivakantie: 
 
Op dinsdag 30 april vindt bij SV Valkenswaard in samenwerking met PSV de 
Jonger Oranje Talentendag plaats. Hoe laat: van 09.45 – 15. 00 uur. Alles staat 
op deze dag in het teken van voetbal. Er wordt een groot 4 tegen 4 toernooi 
gespeeld. Ben je goed dan kun je gescout worden voor de regioselecties JO9- 
JO11 en JO13. Helaas is het niet gratis, maar misschien ben jij wel niet op 
vakantie en heb je erg veel zin in deze voetbalactiviteit. Inschrijven is verplicht 
via: www.jongeroranje.nl 
Laat aan vv Hapert ( via jouw trainer/leider) weten of je meedoet. 
 
CITAAT VAN DE WEEK:  
 
Goed blijven trainen zorgt ervoor dat je steeds beter wordt, maar dat wil niet 
zeggen dat alles in de wedstrijd ook direct perfect gaat!!! 
 

VOORZETJES: 
 

Wisten jullie dat: 

• Ons 1e elftal heeft de belangrijke thuiswedstrijd tegen Wilhelmina Boys met 
2-2 gelijkgespeeld. Doelpuntenmakers Yorick van Veldhoven en Kevin 
Raymakers. 

• A.s. zondag opnieuw tegen Wilhelmina Boys maar dan in Best. 

• Hendrik van der Elst , die onder begeleiding van Jos Minkels , erg goed bezig 
is aan zijn scheidsrechtersopleiding , had afgelopen zondag bij Hapert 1 al 
als assistent-grensrechter opgetreden. En hij heeft dat op een 
voortreffelijke wijze gedaan met als gevolg complimenten van de spelers en 
begeleiding van Hapert 1. Super gedaan Hendrik. Top. 
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• Mini- 1 (JO7-1) , het team van trainer coach Menno en trainster Iris heeft 
afgelopen zaterdag alvast het goede voorbeeld gegeven voor JO9-2 ( zie 
wedstrijd van de week voor a.s. zaterdag) door in Bladel met 3-12 te 
winnen. Super gedaan!! 

• Rectificatie: Trainer/coach Dennis van JO12-1 had voor aanvang van de 
wedstrijd tegen Eindhoven AV niet de beelden laten zien van het 
Nederlands Elftal uit 1988 ( ze werden toen wel Europees Kampioen ) maar 
van het team dat deelnam aan het wereldkampioenschap in 1974. Toen 
speelde het Nederlands elftal fantastisch met veel druk op de bal en erg 
aanvallend. Toch werd West Duitsland ( ja , zo heette het huidige Duitsland 
toen nog ) wereldkampioen. 

• In de week voor de paasvakantie ( 16 t/m 18 april) verblijft op vakantiepark 
het Vennenbos een Belgische voetbalvereniging met enkele jeugdteams. 
Deze jeugdteams willen in die week een wedstrijd spelen tegen onze 
jeugdteams. Nadere info (welke teams en op welke dag) volgt. 

• A.s. donderdag 4 april jeugdcommissie vergadering!! 

• De ouderavond van afgelopen maandag is door veel ouders bezocht. Een 
prima zaak. Veel zaken zijn aan de orde gekomen zoals: wel of niet indelen 
op kwaliteit, vanaf welke leeftijd prestatieteams, wat wordt er van een 
trainer of begeleider verwacht, hoe om te gaan met kinderen die speciale 
aandacht nodig hebben, moeten ouders verplicht vrijwilligerswerk doen 
binnen de vereniging, hoe krijgen we de ouders meer betrokken bij vv 
Hapert etc. 

• De jeugdcommissie en het hoofdbestuur gaan alle zaken die aan de orde 
gekomen zijn (Jos Huijbers heeft hier een uitstekend verslag van gemaakt) 
in de komende vergaderingen evalueren en bespreken. 

• JO15-2 heeft afgelopen zaterdag de belangrijke wedstrijd tegen Geldrop 
gewonnen. Het gaat goed met het team van Joris en Walter. 

• Wat was het een spannende wedstrijd. De kampioensrace tussen PSV en 
Ajax gaat, door de 3-1 overwinning van Ajax, wordt vervolgd. Nu eerst maar 
eens de doordeweekse wedstrijd winnen. PSV-PEC Zwolle en Emmen- Ajax. 

 
Wedstrijd van de week a.s. zaterdag 6 april 2019  
Hapert JO9-2 tegen Bladella JO9-2. Aanvang 09.30 uur. 
 
A.s. zaterdag staat er voor het team van Guido Waterschoot en Melvin Dirks de 
derby tegen Bladella op het programma. Het team wisselt dit seizoen goed 
gespeelde wedstrijden af met minder goed gespeelde wedstrijden. Meestal ligt 
het dan aan bepaalde momenten in de wedstrijd waarin de concentratie en de 
voetbalbeleving niet is zoals het hoort. Wil je elke wedstrijd tot een goed einde 
brengen dan zal er door iedereen vanaf het beginsignaal geconcentreerd en met 
volle inzet gespeeld moeten worden. De laatste wedstrijd eindigde ongelukkig  



 
 
(de scheidsrechter gaf in de laatste minuut een onterechte vrije trap waaruit 
gescoord werd) in een 5-6 nederlaag. Jongens: a.s zaterdag de derby tegen 
Bladella en dat vraagt altijd nog iets meer inzet en voetbalbeleving. Doe waar 
goed in bent en vooral : doe het samen want dan kun je meer dan alleen. We zijn 
erbij. Succes. 
 
De wedstrijden van zaterdag 30 maart 2019. 
 
Er stonden deze zaterdagmorgen (het was een inhaalprogramma) slechts 2 
wedstrijden op het programma. JO10-2 speelde tegen Wilhelmina Boys uit Best 
( uitslag 3-7). Hierin stonden enkele spelers en een keeper met een erg goed 
schot. Dus moest keeper Bas direct vol aan de bak. Omdat de spelers onder de 
bezielende leiding van Joost ben Rolf de duels wel aangingen maar niet “om de 
bal “echt “te willen veroveren , gingen de meeste duels daardoor verloren en 
had Bas op enkele doelpogingen geen kans. Op momenten dat de duels wel 
gewonnen werden , ging het ook direct beter en konden Imke, Rune en Nanou 
een doelpunt maken. Helaas was het van te korte duur. Jongens en meisjes: in 
de volgende wedstrijd het duel “echt “aangaan, dan komt het weer allemaal 
goed. Succes. JO11-1G speelde tegen EFC JO11-2G . In het begin van de wedstrijd 
( 1e gedeelte) was iedereen erg onrustig aan de bal ( de toestand van het veld, 
erg hobbelig, werkte ook niet echt mee) en er 
werd ook niet goed samengespeeld. In het 2e gedeelte van de wedstrijd toen de 
spelers ook gewend waren aan het veld en door de tactische en technische tips 
van coach Loek en leider Goovert ging het direct een stuk beter. Nu werd wel 
naar elkaar gekeken en goed samengespeeld met als gevolg enkele mooie 
doelpunten en uiteindelijk een zeer verdiende overwinning met een Nienke op 
doel die deze keer wel uit haar doel durfde te komen bij balbezit. Zo hoort het. 
Durf mee te voetballen ! Goed gedaan JO11-1. 
 
INGEZONDEN STUKKEN:  
 
Riethoven JO11-2G – Hapert JO11-2: JO11-2 moest afreizen naar Riethoven. Het 
was erg lekker weer en de mannen en vrouw hadden er zin in. De wedstrijd 
begon goed en Hapert had het overwicht. Het was al snel 0 – 1. Helaas werd het 
1-1 door een schitterende eigen goal J. Hapert liet zich hierdoor niet uit het veld 
slaan. Hapert bleef het overwicht houden en liep uit naar een 1 – 4 voorsprong. 
Het laatste kwartier werd het toch nog spannend want Riehoeven kwam terug 
tot 3 – 4. Gelukkig door goed verdedigen en een paar mooie reddingen van de 
keeper bleef het gelukkig 3 – 4 en was de overwinning binnen. Als beloning voor 
deze verdiende overwinning kregen de spelers een lekkere zak chips. 
 
 



 
 
Hapert JO10-2G – Wilhelmina boys JO10-2: Eindelijk lekker weer vandaag. Helaas 
moeten we Charlotte missen, beterschap. Wilhelmina boys beginnen zeer sterk aan 
de wedstrijd, waar wij nog wakker moeten worden lijkt wel. Al snel kijken we tegen 
3 tegengoals aan. We lijken geen grip op de wedstrijd te krijgen ondanks dat er met 
periodes heel goed gevoetbald wordt. Bas heeft ook niet het antwoord op de lage 
schoten (vergeet niet te duiken). Het laatste kwart wordt het wat evenwichtiger 
met als eindstand 3-8. Wederom zie je dat snel indribbelen loont, Rune dribbelde 
snel in en scoort terwijl de tegenstander nog niet klaar staat. 

 

DBS JO9-3 – Hapert JO9-1: We speelden uit tegen DBS JO9-3. Na de winterstop 
zijn we duidelijk niet in goede doen ten opzichte van voor de winterstop. Op een 
zonnige zaterdag hadden enkele spelers last van de warmte en misschien wel de 
voorjaarsmoeheid. Er werd te weinig terug verdedigd en mocht DBS vrij spelen. 
Door uitstekend keeperswerk bleef de schade in de eerste helft beperkt. Na de 
rust hadden we even een opleving en konden we enkele keren de druk erop 
houden en kreeg DBS weinig kans. Helaas was dit van korte duur en liep DBS uit 
tot een 10-3 overwinning.  

 

De Raven JO8-2G - Hapert JO8-2G: Met Mick van Baarlen voor het eerst in de 
gelederen begonnen beide teams vol goede moed aan de wedstrijd. De eerste 
kans is voor Hapert en na een mooie voorzet van Billy schiet Julian net naast. 
Daarna zet Teun met een mooi schot Hapert op een 1-0 voorsprong. En na een 
mooie redding van Jasper zet Julian met een prachtig schot in de kruising Hapert 
op een 2-0 voorsprong! Al bij al de beste 10 minuten van het seizoen tot nu. 
Daarna ebt voor 5 minuten even de concentratie weg in is het ineens 4-2 voor 
Luyksgestel. Toch laat Hapert zich niet uit het veld slaan en via nieuwkomer Mick 
komt Hapert op 4-3 en daarna is het rust. Kort na rust 5-3 echter direct daarna 
de 5-4 van opnieuw Mick die een prima eerste wedstrijd speelt! Na een mooie 
voorzet van Billy die de bal netjes binnenhoudt wordt het zelfs 5-5 door Maud! 
Door de goede uittrappen van Finn blijft Hapert voor gevaar zorgen echter toch 
wordt het 6-5 voor Luyksgestel. Weer komt Hapert terug door wederom een 
goede goal van Maud na een goede actie van Rens. Helaas is daarna de pijp leeg 
en scoort Luyksgestel nog 2 keer maar ondanks het 8-6 verlies mogen alle spelers 
terugkijken op een prima wedstrijd! 
 
 
 
 
 



 
 
Bladella JO7-4 – Hapert JO7-1: Bladella uit, altijd lastig, Dat bleek ook bij aanvang 
van de wedstrijd, want deze liep gelijk op...….. tot 3-3. Daarna maakten de 
jongens via goed samenspel en hard werken het verschil. De uitslag werd 3-12!!!! 
Doelpuntenmakers:  4x Robin, 4x Bas, 2x Tom, 2x Ties en zonder het harde 
werken van Teun was dit nooit gelukt. Klasse gedaan jongens! 
Trotse trainer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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