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’t Voorzetje 2.0 - wekelijks informatieblaadje voor de jeugd van vv Hapert 17e jaargang nr. 500 



JACQUES MOMENT(EN) 

 

                      

Tekening is gemaakt door:  

Maarten de Bruin reclame uit Oosterhout: 

 www.debruinreclame.nl 

 

Uitslagen afgelopen week:  
 
Zaterdag 6 april 2019  
Hapert JO17-1  SV Unitas ’59 JO17-3 1 - 3 
Hapert JO17-2  SV Unitas ’59 JO17-7 2 -2 
Meern de MO17-1  ST Hapert/EFC MO17-1 3 - 0   
Hapert JO15-1  Braakhuizen JO15-1 1 - 0 
Hapert JO15-2  RKVVO JO15-3  9 - 1 
DESK MO15-1  Hapert MO15-1  0 - 3 
SCG’18 JO13-1  Hapert JO13-1  5 – 1 Hapert probeert wel te voetballen maar heeft het fysiek 
       erg lastig in deze klasse 
Hapert JO13-2G  Marvilde JO13-3  6 - 1   
DBS JO12-1  Hapert JO12-1  3- 1  
Bladella JO11-3  Hapert JO11-1  3- 5 
Hapert JO11-2  SV Valkenswaard JO11-3 4 - 2 
Hapert JO10-1  RKSV Nuenen JO10-3 8 - 1  een geweldige teamprestatie met een dik verdiende 
       overwinning 
RKSV Nuenen JO10-6 Hapert JO10-2G  8 – 6  hard gewerkt allemaal!  
SBC JO9-2G  Hapert JO9-1  5 – 4 Helaas nipt verloren 
Hapert JO9-2  Bladella JO9-2  3 - 4  
RKVVO JO8-1  Hapert JO8-1  5 - 3  
Bergeijk JO8-2  Hapert JO8-2G  8 – 3 Ons zelf te weinig beloond met doelpunten ondanks het 
       zeer goede spel 
Hapert JO7-2G  Riethoven JO7-1  0 - 8 
Hapert JO7-3G  Reusel Sport JO7-3  12 - 9  

 

 

 

 

 

JO10-1: Vanaf het begin erop en erover. 
Plus goed samenspel, mooie 
voetbalcombinaties en prachtige 
doelpunten. Top gedaan jongens en 
trainer/coach. 

JO7-3: Mooie overwinning 
met superspel van Ries 
(zonder de andere spelers 
tekort te doen ) en hij is pas 
4½(!!) 



 

 

Programma komende week:  

Woensdag 10 april 2019  
De Weebosch JO17-1 Hapert JO17-2  19.30 uur   
Hapert JO9-1  ST Vessem/DEES JO9-1 18.30 uur 
Hapert MO15-1  VOAB MO15-  18.30 uur  
DOSL JO8-2  Hapert JO8-1G  18.30 uur 
 

Zaterdag 13 april 2019 
DOSL JO17-1  Hapert JO17-1  14.30 uur  
Bergijk JO17-3  Hapert JO17-2  14.45 uur  
Eldenia MO17-1  ST Hapert/EFC MO17-1 13.00 uur   
Valkenswaard JO15-2 Hapert JO15-1  13.15 uur  
Bergeijk JO15-3  Hapert JO15-2  13.15 uur  
Hapert MO15-1  Audacia MO15-1  11.30 uur  
Hapert JO13-1  SV Budel JO13-1  10.00 uur  
Reusel Sport/CoTrans JO13-4Hapert JO13-2G  12.00 uur  
Hapert JO12-1  UNA JO12-1G  09.30 uur  
Hapert JO11-1  De Raven JO11-1G  10.45 uur  
Netersel JO11-1  Hapert JO11-2  10.45 uur  
Hilvaria JO10-1  Hapert JO10-1  08.45 uur  
Hapert JO10-2G  RKVVO JO10-4  09.30 uur   
Hapert JO9-1  Oirschot V. JO9-1G  10.30 uur  
Hoogeloon JO9-1  Hapert JO9-2  10.00 uur   
Hapert JO8-1  SV Valkenswaard JO8-1 09.30 uur  
Waalre JO8-2  Hapert JO8-2G  09.00 uur  
Hapert JO7-1  HMVV 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  

 

Voetbalactiviteit in de Meivakantie: ( Herhaling ) 

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. 
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Het 500ste Voorzetje: 

17 Jaar geleden zijn Piet van Rooij , Jacques Lammers , Ingrid van de Kerkhof en 
Monique Daniels begonnen met het uitgeven van een wekelijks 
informatieblaadje voor de jeugd van vv Hapert. De naam het Voorzetje bestond 
nog niet. Na het uitschrijven van een wedstrijd om een naam te bedenken voor 
dit informatieblaadje werd de inzending van Joeri Daniels als beste gekozen. En 
sindsdien heet het wekelijkse informatieblaadje: ’t Voorzetje’. Ingrid en 
Monique hebben het Voorzetje jarenlang gemaakt. Door hun inzet voor het 
Voorzetje zijn ze tijdens een ledenvergadering benoemd tot lid van verdienste. 
Na Ingrid en Monique heeft Regina van Dun het Voorzetje op haar manier een 
modern jasje gegeven. Ook Regina heeft dit op voortreffelijke wijze jarenlang 
gedaan. Regina: Bedankt hiervoor. Nu brengt Marielle Kieneker voorlopig tot 
het einde van het lopende seizoen “t Voorzetje uit. Super Marielle!!!!. Vandaag 
de 500ste uitgave. Wie zou het 1e , 50ste, 100ste en 250ste Voorzetje nog in 
zijn bezit hebben? Daarna gaan we kijken of het nog zin heeft om iedere week 
een “papieren Voorzetje”uit te brengen. 

Michel van Rooij vouwt iedere maandag de Voorzetjes. Als je op het sportpark 
bent ( tussen 18.00 en 18.15 uur ) en je wilt meehelpen: je bent van harte 
welkom in het jeugdhonk. 

 
CITAAT VAN DE WEEK:  
 

Niks “Keep Calm” tijdens de voetbalwedstrijd.,maar meteen vol gas 
erop. Laat de tegenstander merken dat er in Hapert geen punten te 
halen zijn. 

 
VOORZETJES: 
 

Wisten jullie dat: 

 Ons 1e elftal heeft na het gelijke spel van vorige week tegen Wilhelmina 
Boys de belangrijke uitwedstrijd tegen datzelfde Wilhelmina Boys 
opnieuw gelijkgespeeld. Nu zonder doelpunten : 0-0 

 A.s. zondag de super belangrijke thuiswedstrijd tegen Dommelen. 

 A.s. dinsdag 9 april jeugdcommissie vergadering. Afgelopen donderdag is 
deze vergadering namelijk niet doorgegaan. 

 



 

 

 A.s. vrijdag 12 april wordt in de kantine van vv Hapert de vv Hapert 
voetbalquiz gehouden. Je hoeft geen wandelende voetbalencyclopedie te 
zijn om succesvol te zijn. Meld je aan ( per tweetal ) via 
joscorsten@upcmail.nl 

 Het blijft spannend in de eredivisie.  

 De trainers van JO8-2 een grapje hadden uitgehaald op 1 april? Ze hadden 
een speciale oefening voorbereid. Ze hadden gehoord dat het schieten 
met het mindere been beter zou gaan wanneer de schoen van het goede 
been aan de voet van het mindere been zou zitten. Dus alle schoenen 
werden tijdens de training omgewisseld en de oefening werd zo 
uitgevoerd. Helaas werd niet het juiste resultaat geboekt. Daarop hebben 
ze maar verteld dat ze in de maling waren genomen en dat het een 1 april 
grap was. 
 

Wedstrijd van de week a.s. zaterdag 13 april 2019  
Hapert JO11-1 tegen De Raven JO11-1G. Aanvang 10.45 uur. 
 
Het team van Trainer/coach Loek , trainer Tom en leider Goovert heeft afgelopen 
zaterdag een mooie 3-5 overwinning behaald op Bladella JO11-3. Hierdoor 
neemt het team een mooie 2e plaats in de competitie in achter koploper SDO”39 
JO11-1. Het team is in het verloop van deze najaarscompetitie steeds beter gaan 
voetballen en ook de inzet van de spelers wordt steeds beter. Vooral de 
omschakeling bij balverlies gaat steeds beter. De speler dien de bal verliest in de 
voorhoede moet de 1e speler zijn die probeert de bal weer te heroveren. Lukt 
hem of haar dat niet dan moeten de andere spelers daar voor zorgen. En als bij 
balbezit de speler met de bal nog rustiger is, dan gaan we steeds meer goede 
voetbalcombinaties zien. A.s. zaterdag tegen De Raven moet opnieuw een goede 
partij voetbal mogelijk zijn. Doe allemaal je stinkende best , niet alleen voor jezelf 
maar vooral ook voor je medespelers , de trainers en de hopelijk weer vele 
toeschouwers. Succes allemaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De wedstrijden van zaterdag 6 april 2019. 
 

JO9-2 speelde tegen Bladella een zeer leuke en spannende wedstrijd waarin 
Bladella met 1 doelpunt verschil met de winst naar Bladel ging. De hele wedstrijd 
ging het spel op en neer waarbij soms hachelijke situaties voor het doel 
ontstonden. Maar beide keepers stonden hun mannetje. Door een goede tackle 
van Boris kon Hapert een mooi doelpunt scoren. De spelers van Hapert waren 
aanvallend zo gretig dat in verdedigend opzicht Bladella vrije doortocht richting 
Demian kreeg. Al met al een superspannende wedstrijd. Goed gedaan jongens.  

 

JO10-1 speelde tegen Nuenen en vanaf het begin was duidelijk dat de mannen 
van Pieter de tegenstander geen kans gaf om te voetballen. Ze zaten er direct op 
en wisten elkaar prima te vinden . Ook de combinaties liepen deze keer goed 
ondanks het erg slechte veld. Een zeer verdiende overwinning. Ga zo door 
jongens. 

JO7-2, het team van trainer/coach Lowies, speelde tegen Riethoven JO7-1 en 
daar hadden ze een erg zware kluif aan. Toch bleven de jongens en meisjes hun 
best doen en dat is het allerbelangrijkste. Hopelijk volgende keer een 
gelijkwaardige tegenstander. JO7-3, het team van de trainers Thijs en Hans, 
speelde een echte derby tegen Reusel en dat was onder het oog van vele ouders, 
opa’s en oma’s een gelijk opgaande wedstrijd maar Hapert trok toch de 
overwinning over de streep. Super gedaan jongens en meisjes en toeschouwers 
bedankt voor aanmoedigingen. 

 
INGEZONDEN STUKKEN:  
 
Hapert JO10-1 - RKSV Nuenen JO10-3: Na de zeperd tegen SBC waren we tegen 
Nuenen gebrand op revanche en dat heeft Nuenen geweten. Vanaf het eerste 
fluitsignaal zetten we Nuenen direct onder druk en zijn we niet onder de indruk 
van de duidelijk fysiek grotere tegenstander (complimenten hiervoor!) we lopen 
vrij, vragen de bal en spelen goed over! Al snel geeft Philippe de bal voor en 
maakt Jayden hem beheerst af 1-0. We verslappen niet en Jayden maakt er met 
een hard schot 2-0 van. Nuenen probeert aan te zetten maar Tim & Ralf hebben 
samen met Joep in de goal de totale controle. De opbouw van achteruit gaat 
verzorgd, we combineren erg netjes en Jurre & Sam maken er voor de rust 4-0 
van.  
 
 



 
 
De 2e helft verslappen we het eerste kwart en krijgt Nuenen een paar kansen. 
Sander die de 2e helft in de goal staat heeft een paar goede reddingen maar 
helaas wordt een onhoudbaar schot hem te veel 4-1. We laten ons niet gek 
maken en nemen het initiatief weer over Philippe trekt van buiten naar binnen 
en schiet beheerst de 5-1 binnen. Jurre is alert bij de goal en prikt de 6-1 erin. 
Philippe wordt naar de grond gewerkt neemt zelf de vrije trap en 7-1. Tot de 
laatste minuut blijven we hard werken en zet Jurre de eindstand op het bord 8-
1. Grote complimenten heren! Dit was een echt collectieve prestatie waarin 
jullie goed en gedisciplineerd hebben gespeeld!! Op naar de volgende 
overwinning :-)  
 
Nuenen JO10-6 - Hapert JO10-2G: Nuenen, een grote club, dus verwachten we 
dat ze alles in orde hebben. Helaas zijn de spelers en trainers wederom niet op 
de hoogte van de geldende spelregels tot frustratie van onze spelers en trainers. 
Hapert wordt in het eerste kwart even overdonderd door Nuenen, maar al snel 
krijgen we grip op de wedstrijd en na een peptalk van Joost buigen we een 3-1 
om naar een 3-5. Nuenen brengt weer een paar sterke spelers in waardoor we 
het moeilijk krijgen. Helaas kunnen we het in het laatste kwart geen stand 
houden. 8-6. Wel hele mooi goals gezien van Imke, Rune, Roos en Nanou.  
 

SBC JO9-2G – Hapert JO9-1: We moesten weer vroeg uit de veren om richting 
Son en Breugel te vertrekken. We leken sterk te starten, want we openden de 
score al na 6 minuten. Daar wist SBC redelijk snel een antwoord op te geven, 1-1. 
Na de eerste time out was het spel hetzelfde. Hapert scoorde wederom als 
eerste en weer was het SBC die daar een antwoord op had. Na de rust draaide 
het spel. Nu was het SBC die als eerste scoorde. Het leek erop of Hapert wat 
voorzichtig was. Nu gingen we met een 3-2 achterstand de laatste time out in. 
Gelukkig maakten we weer de gelijkmaker, maar SBC kwam weer op voorsprong 
en bleef dit niveau handhaven. Het bleef spannend, Hapert leek op het laatst 
nog op een gelijkspel af te stevenen. SBC gooide echter roet in het eten, door in 
de slotfase de 5-4 te scoren. Jammer. Komende week hebben we twee 
wedstrijden op het programma, hopelijk met meer succes.  

 

Bergeijk JO8-2 - Hapert JO8-2: De jongens en meid van jo8-2 hebben er weer zin 
in deze ochtend. We beginnen met Finn in de goal en dit doet hij weer top. 
Helaas is het al snel 2-0, maar ze laten zich niet uit het veld slaan. Een corner van 
Billie wordt door Rens afgemaakt met een doelpunt, 2-1. Al snel scoort Billie de 
2-2 door een mooie voorzet van Maud. Ze werken hard, Julian gaat de duels niet 
uit de weg. We gaan de rust in met een 4-2 achterstand. Na de rust vol goede  
 



 
 
moed weer verder. Teun laat in de goal zien dat hij ook een prima keeper is, een 
paar goede reddingen beperken de tegendoelpunten. Door hard werken en de 
goede trainingen kan zowel Xavi als Jasper nog een keer scoren, waardoor de 
eindstand beperkt blijft tot 9-4. Jullie hebben het de tegenstander niet makkelijk 
gemaakt, tot het einde gemotiveerd gebleven en hard gewerkt, top! 

 
Hapert JO7-3- Reusel Sport: Afgelopen zaterdag mochten de dames en heren 
van JO7-3 hun voetbalkunsten laten zien en wel tegen Reusel Sport.  Super 
enthousiaste jongens die vastbesloten waren om met de winst naar huis te 
keren.... Maar niets was minder waar….. In een super spannende pot voetbal 
bleken de krachten gelijk te zijn verdeeld, maar trokken de Hapertse talenten 
van JO7-3 aan het langste eind. Na vele mooie, grappige en spannende 
momenten won Hapert met 12-9. Wat een goede inzet van Ries, Maarten, Sam, 
Fedde, Ilvi en Anouk! We zien jullie groeien qua voetbalspel, prachtig om te zien 
kanjers!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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