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JACQUES MOMENT(EN) 
 

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

 
Uitslagen afgelopen week:  
 

 
Dinsdag 7 mei 2019  
Hapert JO13-2G  Bergeijk JO13-2   3 – 4   
 
Woensdag 8 mei 2019  
Bergeijk JO15-1   Hapert JO15-1   3 - 1  
Dommelen JO11-2  Hapert JO11-1   1 - 8 
  
Donderdag 9 mei 2019  
Hapert JO13-1   RKVVO JO13-1G  3 - 1  Hapert sleepte door hard 
         werken de overwinning uit het 
         vuur.  
 
Zaterdag 11 mei 2019 
Bladella JO17-2   Hapert JO17-1   2 -2   
RKVVO JO17-3   Hapert JO17-2   3 -2   
ST Hapert /EFC MO17-1  Woezik MO17-1  0 – 3  
Marvilde JO15-1  Hapert JO15-1   5 – 0   
Hapert JO15-2   Marvilde JO15-3  4 - 5  
Hapert MO15-1   SV BLC MO15-2   afgelast  
Hapert JO13-1   Audacia JO13-1   1 -3   Hapert was niet bij machte het 
         fysieke sterkere Audacia te 
         verslaan. 
De Raven JO13-2  Hapert JO13-2G  2 -2   
Hapert JO12-1   De Weebosch JO12-1  4 – 0   
Hapert JO11-1   Terlo JO11-1   4 – 0   
De Valk JO11-2   Hapert JO11-2   2 - 2   Man, man wat een  
         wedstrijd!!! 

Hilvaria JO10-2   Hapert JO10-1   6 – 7   

JO8-2: Xavi Vosters verovert op eigen 
helft de bal; passeert 3 spelers bij de 
zijlijn (!), zoekt de achterlijn op, 
passeert op de achterlijn (!) opnieuw 
een speler en scoort ook nog in de 
verre hoek. Super actie Xavi !!  
 



 
 
Hapert JO10-2G  Brabantia JO10-3  2 - 6  
Hapert JO9-1   Wilhelmina Boys JO9-2  7 -4  Slap begin, sterk einde  
ST HMVV/Hulsel JO9-2  Hapert JO9-2   8 - 5 
Hapert JO8-1   RKSV Nuenen JO8-2  2 – 2   scherp beginnen is bijna 
         winnen!  
Hapert JO8-2G   ZSC JO8-1   8 – 3   Een wedstrijd om Trots op te 
         zijn 

EFC JO7-3   Hapert JO7-1   1 –9  
Hulsel JO7-1   Hapert JO7-2G   10 -3   
Hapert JO7-3G   ZSC JO7-4   2 – 23   
 

Programma komende week:  
 
Zaterdag 18 mei 2019  
 
Hapert JO17-1   SV Valkenswaard JO17-2 13.30 uur  
RKVVO JO17-4   Hapert JO17-2   14.30 uur  
DZC ’68 MO17-1  St Hapert/EFC MO17-1  11.45 uur  
Hapert JO15-1   EMK JO15-1   12.00 uur  
Reusel Sport/CoTrans JO15-3 Hapert JO15-2   13.15 uur  
SV Capelle MO15-1  Hapert MO15-1   09.30 uur  
DBS JO13-1   Hapert JO13-1   10.30 uur  
Hapert JO13-2G  SV Valkenswaard JO13-5G 11.30 uur  
Hapert JO12-1   RPC JO12-2   09.30 uur  
Hoogeloon JO11-1  Hapert JO11-1   10.00 uur  
Hapert JO11-2   DVS JO11-4   11.30 uur  
Hapert JO10-1   Oirschot Vooruit JO10-1 10.30 uur  
Oirschot Vooruit JO10-4 Hapert JO10-2G  09.30 uur  
RKVVO JO9-4   Hapert JO9-1   08.45 uur  
EFC JO9-2   Hapert JO9-2   09.00 uur  
EFC JO8-1   Hapert JO8-1   09.00 uur  
De Weebosch JO8-1  Hapert JO8-2G   10.00 uur  
Hapert JO7-1   Marvilde 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  
 
 
CITAAT VAN DE WEEK:  
 
Bestemd voor onze trainers/leiders: 
“Je bent alleen in staat om anderen te coachen als je jezelf kan coachen.”  
Ofwel: “Een betere zelfkennis van de coach leidt tot een betere 
teamprestatie” 
 
 

mailto:j.minkels@upcmail.nl


 
 
VOORZETJES: 
 
Wisten jullie dat: 
 

• Ons 1e elftal heeft gisteren kampioenskandidaat Valkenswaard met een 2-
1 nederlaag naar huis gestuurd. Hierdoor is Sparta ’25 niet meer te 
achterhalen en dus kampioen van de 3e klasse. 

• Het team van Peter Jonkman heeft de laatste weken erg goed gepresteerd. 
Complimenten voor iedereen die nauw betrokken is bij de selectie van 
Hapert 1 en 2.  

• Met nog 2 wedstrijden te gaan ( volgende week uit tegen PSV amateurs en 
de laatste thuiswedstrijd tegen kampioen Sparta ‘ 25) kan Hapert “the best 
of te rest” worden. 

• En het mooie is dat Hapert bij 2x winst ook nog kans maakt op de 3e 
periodetitel. Dat zou helemaal perfect zijn. We wachten af. Zorg dat je erbij 
bent!! 

• JO11-2 heeft zaterdag ook een prima prestatie geleverd door met 2-2 gelijk 
te spelen tegen de koploper. Goed gedaan jongens. 

• Hoe gaat het met onze vele minispelers. Enthousiast als ze bij iedere 
training zijn , krijgen ze steeds meer plezier in het voetbalspel. Ook deze 
spelers zie je iedere week vooruit gaan. Komend seizoen gaan velen naar 
de JO8 en dat is weer heel iets anders , maar ook dat komt goed.  

• Jayden van Grundsven ( JO10-1) volgt gedurende 12 weken extra 
voetbaltraining bij PSV op de Hertgang. Als je eens tijd hebt moet je beslist 
eens gaan kijken. Altijd leuk om te zien hoe in 1e instantie kinderen, die 
elkaar niet kennen zo goed met elkaar omgaan en trainen. Iedere zondag 
van 09.30 uur tot 11.00 uur.  

• De laatste weken zijn er veel meisjes die zich als nieuw lid bij vv Hapert 
aangemeld hebben. Een prima zaak.  

• Nogmaals: Vóór 15 mei moet duidelijk zijn wie komend seizoen definitief 
gaat voetballen. Hierna gaan we aan de slag met de teamindelingen voor 
het seizoen 2019-2020. Voor een buitenstaander misschien een makkelijke 
aangelegenheid, maar dat is het zeker niet. Er zijn veel factoren waar de 
vereniging rekening mee moet houden ( leeftijd, aantallen per 
leeftijdscategorie, verzoeken, vervroegd over- dispensatie, 
jongens/meisjes). 

• Nog 2 weken te gaan en dan zit het seizoen 2018-2019 erop. Hopelijk heeft 
iedereen ervan genoten.   

 
 
 



 
 
Seizoensafsluiting jeugd vv Hapert: 
Laatste nieuws: Helaas komt de centrale afsluiting van de jeugd te vervallen. 
Meer nieuws krijgt iedereen via de groepscoördinatoren.  
 
 
Wedstrijd  van de week: 
 
Zaterdag 18 mei 2019.  Hapert JO10-1  tegen Oirschot vooruit JO10-1 
Afgelopen zaterdag behaalde het team van trainer/coach Pieter Egbers een 
verdiende maar wel zwaarbevochten overwinning op Hilvaria. Iedere keer 
hamert Pieter erop dat de spelers vanaf het begin fel aan de wedstrijd moeten 
beginnen. Toch gaat het in het begin vaak mis. In deze wedstrijd ging het  een 
stuk beter. Met veel strijd werden de punten mee naar Hapert genomen. Goed 
gedaan jongens. Nu a.s. zaterdag tegen een sterke tegenstander opnieuw vanaf 
het begin vol erop gaan en proberen na de balverovering goed te blijven 
voetballen . D.w.z.: de bal altijd eerst goed aannemen,  rustig aan de bal zijn, 
goed vrijlopen door de spelers die de bal niet hebben, en ook rustig voor het doel 
blijven. Denk eraan : samen kun je meer dan alleen. Veel succes spelers , leiding 
en ouders.   
 
 
De wedstrijden van zaterdag 11 mei  2019. 
 
Er waren deze zaterdagmorgen ontzettend vele goede , mooie en geslaagde 
voetbalacties te zien en ook nog eens vele mooie doelpunten.  
JO8-2 begon deze zaterdagmorgen al erg vroeg (08.30 uur ) aan de wedstrijd 
tegen ZSC uit Westerhoven. Het team had deze zaterdag namelijk haar teamuitje 
in Duitsland gepland. Veel verschil met half tien maakte het niet uit want het 
team van trainer/coach Ard begon voortvarend aan de wedstrijd . Je ziet ze met 
de week beter worden. Ze durven in ieder geval allemaal passeeracties te maken 
en dat is geweldig om te zien. Gelukkig was er 1 speler van ZSC die er bovenuit 
stak en ook de keepster stond ook haar “mannetje”. Maar uiteindelijk een zeer 
verdiende overwinning (8-3). Prima gedaan jongens en Maud. JO12-1 speelde 
tegen de Weebosch en daar had het team van Dennis en Chantal al een keer van 
verloren. Deze keer zag je heel duidelijk dat Dennis er een team van gemaakt 
heeft waarin iedereen voor elkaar wil werken, maar en dat is veel belangrijker:  
je ziet hier de enorme progressie die ze gemaakt hebben in het voetbalspel. 
Mooie combinaties afgewisseld met veel individuele acties . Super goed gedaan 
en een 4-0 overwinning. JO9-1 begon niet sterk aan hun wedstrijd en moest al 
snel enkele tegendoelpunten incasseren. Toch wisten de coaches Joris en Peter 
het team na iedere pauze zodanig te motiveren dat er uit een ander vaatje getapt 
werd. Met Timo op doel ging het snel beter. Twee snelle spelhervattingen van 



Timo zorgde voor 2 doelpunten, waaronder een hele mooie van Tom. 
Uiteindelijk een 7-4 overwinning op Wilhelmina Boys. Ook goed gedaan.  
JO8-1 speelde tegen een sterk Nuenen en dus werd het een spannende wedstrijd 
die gelijk opging. Toch kwam het team van Ruud op voorsprong maar Nuenen 
maakte 2-2 gelijk en toen werd het pas echt spannend. Maar er werd niet meer 
gescoord. Uitslag: 2-2. Leuke wedstrijd. JO11-1 tenslotte speelde tegen Terlo en 
ook dat was een wedstrijd die alle kanten op kon gaan. Erg goed samenspel was 
ver te zoeken in het begin maar in de 2e helft kwam Hapert met de coaches  
Goovert en Tom steeds beter in de wedstrijd en besliste o.a. Kobus met 2 
doelpunten en Siem de wedstrijd. Uitslag 4-0 . Top jongens en keepster Nienke 
!! 
 
INGEZONDEN STUKKEN:  
 
De Valk JO11-2 – Hapert JO11-2: Man, man wat een wedstrijd!!! 
In een zonnig Valkenswaard ging de wedstrijd van start tegen de koploper, 24 
punten uit 8 wedstrijden met een doelsaldo van +55. Binnen een paar minuten 
was het al 1-0. Jammer, het spel ging redelijk gelijk op, mede door het goed 
storende werk van de verdediging en heel goed keeperswerk kon de 1-0 lang 
vasthouden . Het overspelen werd in de loop van de wedstrijd stukken beter. Het 
liep echt lekker, helaas werd het vlak na rust toch 2-0. De tegenstander werd wat 
gefrustreerd omdat ze gewend zijn om met grote getallen te winnen. Onze 
jongens en meid kregen steeds meer aanvallende acties en snel na het doelpunt 
van De Valk werd het 2-1 door goed overspel en samenwerking. Door de 
ontzettende goede tegenstand werd steeds meer duidelijk dat de tegenstander 
dit niet erg gewend is. Door een klutsgoal werd het 2-2. Dik verdiend! Er is nog 
iets meer dan een kwartier te spelen, de spanning begint steeds voelbaarder te 
worden, bij de spelers, maar zeker ook bij de coaches en de supporters, van 
beide kanten. Helaas lukte het net niet om er 2-3 van te maken, De Valk werd 
weer wat sterker, maar omdat de supporters van Hapert achter de keeper van 
Hapert stonden en deze de voetballers van Hapert als het ware naar voren aan 
het kijken waren lukte het De Valk ook niet om er 3-2 van te maken. Het hele 
team van Hapert was aan het verdedigen, soms kwamen ze er nog een beetje 
uit, maar de meeste dreiging kwam van De Valk. Als ouders onder elkaar waren 
we al een beetje bang voor een ‘Spurs-goal’. Gelukkig bleef deze uit. De spelers 
vierden dit, zwaarbevochten, gelijkspel als een overwinning. Ze brachten de 
supporters van De Valk zelfs aan het twijfelen over de eindstand. Sverre, Lente, 
Piet, Kay, Felix, Kimi, Finn, Hidde, Floris en Thijmen bedankt namens alle 

supporters van Hapert voor het in 1 kwartier 10 jaar ouder worden 😉. 
 
 
 
 
 



 
 
Hapert JO9-1 - Wilhelmina Boys JO9-2: We speelden thuis tegen Wilhelmina 
Boys JO9-2 uit Best. Heerlijk voetbalweer. Onze jongens startten zeer 
voorzichtig. Wilhelmina Boys scoorde al na enkele minuten. De schade bleef 
beperkt tot de eerste time out. Na de eerste time out kreeg Wilhelmina Boys nog 
tweemaal de kans om door te breken en te scoren. Dit terwijl ze toch 
vergelijkbaar waren met Hapert. Net voor rust wisten we toch een keer te scoren 
waardoor de wedstrijd een beetje kantelde. 1-3 ruststand.  
 
Na de rust waren we wat sterker op de bal en kregen we wat meer 
zelfvertrouwen. In deze tien minuten konden we zelfs 3x scoren, waardoor we 
ineens met een kleine voorsprong de laatste tien minuten ingingen. Het was een 
spannende ontknoping. We konden nogmaals drie keer scoren en Wilhelmina 
Boys kon in de slotfase nog  een keer iets terug doen. Dat was echter niet meer 
voldoende. Hapert trok dus aan het langste eind. 7-4. Spannende wedstrijd, 
terechte overwinning.  
 
Hapert JO8-1 - RKSV Nuenen JO8-2 
Vandaag kregen onze jongens en meisje een duidelijke opdracht mee: zorg dat 
je scherp aan de wedstrijd begint; kijk niet wat de tegenstander doet maar laat 
de tegenstander zien wat wij doen. En dat lukte! De eerste 10 minuten zien er 
goed uit en na een perfecte pass op maat van Niek scoort Mads met links 1-0. 
Niene staat, ondanks dat het haar hobby niet is, goed te keepen en er dient zich 
weer een kans aan voor Hapert, Mads maakt een goede actie en rondt zelf af: 
we gaan met 2-0 door naar de tweede 10 minuten. Daarin heeft keeper Ries een 
paar prachtige reddingen, maar hij kan de doelpunten van Nuenen niet 
voorkomen: bij de rust is de stand gelijk getrokken. De tweede helft is héél 
spannend; met Bryan en Niene in de verdediging en met Kwin en Benjamin op 
het middenveld geven we weinig kansen weg! Ries zorgt door zijn snelheid voor 
gevaar maar helaas komen we niet meer tot scoren waardoor het tot de laatste 
seconde spannend blijft. Een verdiend gelijkspel is het resultaat van deze leuke 
wedstrijd!  
 
Hapert JO8-2G -ZSC JO8-1: Na een gelijk opgaand begin komt een mooie uittrap 
van Finn bij Mick terecht die voorgeeft op Jasper die de 1-0 maakt. Je zit dat de 
trainingen zijn vruchten af aan het werpen zijn! Na de 1-0 heeft Maud een prima 
verdedigende actie waarna Mick met een mooi schot de 2-0 maakt! Hapert 
begint steeds beter te voetballen en de volgende kans is weer voor Hapert maar 
Billy schiet in t zijnet. Na een goede verdedigende actie van Xavi  komt de bal bij 
Julian die de 3-0 maakt! Meteen daarna een mooi schot van Rens die helaas net  
 
 
 



 
 
langs het doel gaat, echter kort daarna maakt Rens dan toch de 4-
0.  Westerhoven krijgt ook wat kansje en maakt ui 1 van die kansen de 4-1  echter 
na een prachtige actie van Xavi wordt het verschil weer op 4 gezet. Wedstrijd 
gaat nu gelijk op en na de 5-2 van Westerhoven is het weer de beurt aan Hapert 
met n mooie goal van Billy. Hierna de mooiste goal van de wedstrijd door een 
lobje van Rens over de keeper. Na nog een goal van Billy en de 8-3 van 
Westerhoven zit de wedstrijd er op en heeft het steeds beter voetballende 
Hapert de overwinning binnen! 
 
 
Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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