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JACQUES MOMENT(EN) 
 

                      
Tekening is gemaakt door:  
Maarten de Bruin reclame uit Oosterhout: 
 www.debruinreclame.nl 

 
Uitslagen afgelopen week:  
 

Woensdag 17 april 2019 
Gestel JO11-2   Hapert JO11-2   0 - 3  
 
Zaterdag 20 april 2019 
Hapert JO15-1   RKSV Heeze JO15-1  4 - 6  
ST. Casteren/Netersel JO13-1G Hapert JO13-2G  8 - 4 
Marvilde JO9-1   Hapert JO9-1   5 – 4 Dit hadden we moeten  
         kunnen winnen 

Terlo JO7-1   Hapert JO7-1   6 -7  
EFC JO7-2   Hapert JO2-G   4 -2   
 

 
Zaterdag 4 mei 2019  
Hapert JO17-1   Hoogeloon JO17-1  3 - 1  
Hapert JO17-2   SV Unitas ’59 JO17-8  4 -3  
WEC MO15-1   Hapert MO15-1   1 - 8 
Hapert JO15-1   RKVVO JO15-2   4 - 4 
Hapert JO11-2   ST DEES/Vessem JO11-3 4 -1   
WODAN JO10-5   Hapert JO10-2G  3 -7  
Hapert JO9-2   Reusel Sport CoTrans JO9-2 4 - 0  
Hapert JO8-2   STVV Steensel/Knegsel JO8-1 4 - 4  Een gelijkspel waar meer 
         ingezeten had 
De Raven JO8-1G  Hapert JO8-1G   11- 1  
 
 
 
 
 
 
 

Mijn moment van afgelopen zaterdag 
was, zonder de andere spelers van JO8-
2 tekort te doen ( ook zij deden het 
allemaal prima) , de voetbalbeleving 
van Maud Keeris. Wat een inzet en wat 
een voetbaldrive. Super gedaan Maud.  
 



 
 

Programma komende week:  
 
Dinsdag 7 mei 2019  
Hapert JO13-2G  Bergeijk JO13-2   19.00 uur  
 
Woensdag 8 mei 2019  
Bergeijk JO15-1   Hapert JO15-1   18.45 uur  
Dommelen JO11-2  Hapert JO11-1   18.45 uur  
  
Donderdag 9 mei 2019  
Hapert JO13-1   RKVVO JO13-1G  18.45 uur  
 
Zaterdag 11 mei 2019 
Bladella JO17-2   Hapert JO17-1   15.00 uur  
RKVVO JO17-3   Hapert JO17-2   14.30 uur  
ST Hapert /EFC MO17-1  Woezik MO17-1  13.15 uur  
Marvilde JO15-1  Hapert JO15-1   12.30 uur  
Hapert JO15-2   Marvilde JO15-3  12.45 uur 
Hapert MO15-1   SV BLC MO15-2   11.30 uur  
Hapert JO13-1   Audacia JO13-1   10.00 uur  
De Raven JO13-2  Hapert JO13-2G  11.45 uur  
Hapert JO12-1   De Weebosch JO12-1  09.30 uur  
Hapert JO11-1   Terlo JO11-1   10.45 uur  
De Valk JO11-2   Hapert JO11-2   10.30 uur  
Hilvaria JO10-2   Hapert JO10-1   10.15 uur  
Hapert JO10-2G  Brabantia JO10-3  09.30 uur  
Hapert JO9-1   Wilhelmina Boys JO9-2  10.30 uur  
ST HMVV/Hulsel JO9-2  Hapert JO9-2   10.00 uur  
Hapert JO8-1   RKSV Nuenen JO8-2  09.30 uur  
Hapert JO8-2G   ZSC JO8-1   09.30 uur  
Hulsel JO7-1   Hapert JO7-2G   10.00 uur  
Hapert JO7-3G   ZSC JO7-4   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  
 
 
CITAAT VAN DE WEEK:  
 
Het is oké  om fouten te maken, om een slechte dag te hebben, om minder 
dan perfect te zijn, om dat te doen wat goed voor je is en om gewoonweg 
jezelf te zijn!! 
 
 

mailto:j.minkels@upcmail.nl


 
 
VOORZETJES: 
 
Wisten jullie dat: 
 

• Deze week staan er weer enkele doordeweekse wedstrijden op het 
programma. 

• Dinsdag 7 mei: JO13-1 tegen Bergeijk JO13-2 

• Woensdag 8 mei: JO11-2 tegen Terlo JO11-1 

• Donderdag 9 mei: JO13-1 tegen RKVVO JO13-1G 

• Woensdag 8 mei: uitwedstrijden voor JO11-1 ( in en tegen Dommelen ) en 
JO15-1 ( in en tegen Bergeijk) 

• Philippe Egbers ( JO10-1) heeft vorige week meegedaan aan de Jonger 
Oranje Talentendag bij SV Valkenswaard. 

• Op het hoofdveld werden op 8  veldjes doorlopend 4 tegen 4 wedstrijdjes 
gespeeld. Wat was er weer veel voetbaltalent te zien. 

• Philippe had het prima gedaan  en erg genoten van deze dag.  

• Ons 1e elftal heeft de afgelopen wedstrijden belangrijke punten behaald in 
hun strijd tegen degradatie.  

• Gisteren speelde het elftal van Peter Jonkman tegen Reusel Sport. 

• De wedstrijd eindigde in een mooie 1-0 overwinning en daarmee is ons 1e 
elftal ook volgend seizoen bijna zeker van het spelen in de 3e klasse. Super 
goed gedaan spelers en begeleiding. 

• Volgend seizoen kan het met Hoogeloon, Reusel Sport, Hapert en  
misschien Bladella, een mooie en derbyrijke competitie worden. 

• Tom Cornelissen ( de opa van Kobus en Billie van Rooij ) heeft de 
afgelopen 2 seizoenen zijn uiterste best gedaan in het trainen van JO11-3 ( 
het vorige seizoen )  JO11-1 en 2 ( dit seizoen). Helaas moet hij komend 
seizoen stoppen met het geven van trainingen. 

• Tom heeft vandaag zijn laatste training gegeven aan JO11-1 en 2 omdat hij 
de komende weken op reis gaat.  

• Vv Hapert wil Tom vanaf deze plaats heel hartelijk danken voor zijn inzet 
en toewijding voor onze jeugdspelers van JO11.  

• De technische commissie en de technisch coördinatoren zijn in 
samenspraak met de trainers en rekening houdend met allerlei factoren 
(individuele wensen, aantal spelers per leeftijdscategorie, dispensaties, 
vervroegd over, aanmelding nieuwe spelers, spelers die alsnog stoppen 
etc.), volop bezig met de invulling van de teams voor komend seizoen. 

• Zoals ieder jaar geen gemakkelijke opgave. Begin juni moet het afgerond 
zijn.  

 
 



 
 

• Vóór 15  mei moet elke speler die nog twijfelt of hij doorgaat een 
beslissing genomen hebben en spelers die komend seizoen bij Hapert 
willen voetballen moeten zich aangemeld hebben. Voor aanmelding: zie 
de website van vv Hapert .  

• Doe je dat niet dan wordt je niet meegenomen in de indeling en kom je op 
de wachtlijst te staan en dan is het maar afwachten of je wedstrijden kunt 
spelen.   

• 25 mei: afsluiting jeugd . Hierna geen training meer. Wel gaan er nog 
enkele teams in juni op toernooi.  

• Iedereen nog veel succes tijdens de laatste wedstrijden.  
  

 
Seizoensafsluiting jeugd vv Hapert: 
Op zaterdag 25 mei is de seizoensafsluiting voor onze jeugdafdeling.  Bijna  alle 
teams spelen dan hun laatste wedstrijd. Ofwel uit of ofwel thuis. Als de wedstrijd 
gespeeld is krijgt elke jeugdspeler een strippenkaart voor eten en een drankje. 
Als het goed is komt er een friteskar. De teams die een uitwedstrijd spelen 
komen dan na hun gespeelde wedstrijd terug naar het sportpark. Laten we er 
met de spelers, trainers/leiders en ouders een leuke dag van maken. Jullie 
groepscoördinator zorgt nog voor de nodige informatie.  
 
 
Wedstrijd  van de week: 
Zaterdag 11 mei 2019.  Hapert JO10-2  tegen Brabantia JO10-3 
 
Afgelopen zaterdag verloor het team van Joost van Setten en Rolf van Dingenen 
met 3-7, maar ook deze nederlaag had voorkomen kunnen worden. Wat de 
spelers op de training laten zien (veel inzet en het wel durven maken van 
voetbalacties) komt dit niet altijd tot uiting in de wedstrijd. En dat is natuurlijk 
erg jammer. Als jeugdspeler is het belangrijk dat, wat je leert tijdens de 
trainingen, dat ook in de wedstrijd probeert  te doen. Ook al gaat het niet altijd 
zoals je wilt, toch doorgaan en niet opgeven. Het is vaak een kwestie van 
herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Pas dan krijg je zelfvertrouwen en gaat 
het op den duur steeds makkelijker. Laat zaterdag allemaal maar eens zien dat 
het tegen Brabantia wel kan. Veel succes en laat de trainers en de ouders 
genieten van jullie voetbalspel.  
 
 
 
 
 
 



 
 
De wedstrijden van zaterdag 4 mei 2019. 
 
Het was op deze laatste zaterdagmorgen  van de meivakantie erg rustig op ons 
sportpark. Om 09.30 uur  JO8-2 en JO9-2 en om 11.30 uur JO11-2. Zowel JO8-2 
als JO9-2 begonnen erg fanatiek aan hun wedstrijd. JO9-2 tegen Reusel Sport 
was een gelijkopgaande wedstrijd waarin Hapert wel sterker was maar de 
uitstekende mogelijkheden die het kreeg om te scoren niet benutte. Reusel 
kreeg ook kansen maar Sten, Lars en Demian grepen telkens goed in. In de 2e 
helft werd uiteindelijk toch het doel gevonden  en kreeg het team van 
trainer/coach Guido Waterschoot daarna vele doelkansen. Met goed 
combinatievoetbal (tussen Stan, Stijn, Jamal en Louk ) en veel inzet werd een 
mooie 4-0 overwinning geboekt tegen Reusel en dat is altijd mooi. Prima 
gevoetbald. 
 
JO8-2, het team van Ard en Chantal (en de trainers Rob, Rob en Frank), speelde 
tegen Steensel/Knegsel combinatie en dat was eveneens een super leuke en 
spannende wedstrijd die uiteindelijk eindigde in een 4-4 gelijkspel. . Daarmee 
deed JO8-2 zich tekort want het had meer verdiend. Toch heeft iedereen van 
jullie genoten. Wat een geweldige voetbalvooruitgang hebben jullie allemaal 
gemaakt. Super gedaan.  
 
JO11-2 speelde tegen DEES/Vessem JO11-3 combinatie dat in hun competitie op 
de 2e plaats staat. Zij hadden enkele leuke voetballers, maar van samenspelen 
hadden ze niet veel begrepen. De spelers van coach Wilbert deden dat een stuk 
beter en wonnen dan ook zeer verdiend met 4-1. Ook jullie super gedaan.  Dus 
hier gold echt: Alleen kun je veel , maar samen kun je veel meer!! 
 
INGEZONDEN STUKKEN:  
 
Marvilde JO9-1 – Hapert JO9-1: We speelden uit tegen Marvilde. Dit keer zonder 
Tuur, maar met versterking van Demian.  Bij de start was nog niet iedereen goed 
wakker. Binnen 5 minuten hadden we al twee doelpunten om de oren. Na de 
eerste time out konden we wat terug doen en was het spel even omgedraaid. 
Nu kreeg Marvilde 3 doelpunten om de oren. Dat gaf aan dat het wel kon. Na de 
rust opende Marvilde weer, maar konden we weer iets terug doen. In de laatste 
tien minuten kwam Marvilde weer op gelijke stand en kregen we ook nog  een 
penalty tegen vanwege (vermeend) handsbal. Die werd verzilverd. Eindstand 5-
4. Na de vakantie iedereen er weer fris tegenaan! 
 
 
 
 



 
 
Gestel JO11-2 - Hapert JO11-2 (17 april) 
Goed gemutst begonnen we aan de wedstrijd. Een van de tegenstanders had dit 
zelfs letterlijk gedaan ondanks de lekkere lente avond. Na even de tegenstander 
wat afgetast te hebben kwamen we op 0-1 voorsprong door een mooi genomen 
corner die achter de keeper van Gestel in de bovenhoek het net vond. Even later 
werd de 0-2 gemaakt na een mooie aanval waarin het balletje lekker werd 
gepaast en wederom netjes achter de keeper het net vond. De 3e en laatste 
treffer was een klassieker voor het team. Een mooie paas vanuit de verdediging 
en opgepikt, 2 man uitspelen en ook deze op een mooie manier langs de keeper 
geplaatst. De overige speelminuten werden vooral besteed aan mooie aanvallen 
en hoogstaande missers. Ballen die op miraculeuze wijze niet het net van de 
tegenstander vonden maar op onverklaarbare wijze over de lat of langs de 
verkeerde kant de paal gingen. Onze wisselspelers die luidkeels onze spelers 
aanmoedigde. En een speciale dank aan onze ballenjongen, masseur, 
waterdrager, motivator en nog enkele andere functies bekledende coach 
Wilbert. 
 
Hapert JO11-2 - DEES/Vessem JO11-3 
We moesten vandaag tegen de koploper, dus het zou een moeilijke wedstrijd 
worden. Toen we wilden beginnen, begon het opeens hard te hagelen, dus werd 
de wedstrijd met een kwartier uitgesteld. Hapert begon heel sterk aan de 
wedstrijd, door goed samenspel en al snel was het 1-0, door een hoge bal van 
Hidde, die er wat gelukkig in ging. We bleven goed door voetballen en 
Dees/Vessem kwam een paar keer door, maar Kay hield het doel schoon door 
een mooi schot, die Kay op de lat tikte. Daarna nog een geweldig schot van Hidde 
vanaf de zijkant, 2-0. Onze verdediging hield goed stand door de counters van de 
tegenpartij te weren. We hadden nog een paar goede aanvallen, die helaas niet 
werden benut. Voor rust maakten we 3-0 , hattrick door Hidde. Na de rust 
begonnen we slapper aan de wedstrijd, waardoor de tegenpartij vrij voor de goal 
kwam en intikte met 3-1 als gevolg. Door hard te blijven werken, bleef het lang 
3-1. Een goede redding met de voet van onze keeper, voorkwam het tweede 
tegendoelpunt. Met een haarscherpe counter, ingeleid door Rik Peijs, die door 
Lente mooi voorgegeven werd, kon Thijmen de 4-1 maken. De laatste 5 minuten 
hebben ze nog hard gewerkt, waardoor de eindstand op 4-1 bleef. Kortom, heel 
goed gedaan allemaal en Rik bedankt voor het invallen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hapert JO8-2 - VV Steensel/Knegselse boys. 
De jongens en meid van jo8-2 begonnen deze wedstrijd met veel zin en dat zagen 
we terug in de wedstrijd. Julian stond de eerste helft in de goal en dat deed hij 
weer prima. Na goals van Rens, Xavi en Mick gaan ze de rust in met een 3-1 
voorsprong. Ondanks de goede verdediging van Teun en Billie weet de 
tegenstander toch 3-2 scoren. Niet veel later scoort Maud met links de 4-2. 
Jasper in de goal weet met een mooie redding te voorkomen dat vv 
steensel/knegsel wederom kan scoren. Er wordt hard gewerkt en de wedstrijd 
wordt besloten met een 4-4 gelijkspel. Dankzij de trainer en assistenttrainers 
(Ard, Frank, Rob en Rob) zie je dat de spelers van de jo8-2 enorm gegroeid zijn 
en voetballen met plezier.  
 
 
Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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