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

 
Uitslagen afgelopen week:  
 

 
Zaterdag 18 mei 2019  
 
Hapert JO17-1   SV Valkenswaard JO17-2 6 – 0  
DZC ’68 MO17-1  St Hapert/EFC MO17-1  7 - 1  
Hapert JO15-1   EMK JO15-1   2 - 5 
Reusel Sport/CoTrans JO15-3 Hapert JO15-2   2 - 6 
SV Capelle MO15-1  Hapert MO15-1   1- 8  KAMPIOEN! 
DBS JO13-1   Hapert JO13-1   2 -2  
Hapert JO13-2G  SV Valkenswaard JO13-5G 8 -1 
Hapert JO12-1   RPC JO12-2   10 - 1  
Hoogeloon JO11-1  Hapert JO11-1   2 - 9   
Hapert JO11-2   DVS JO11-4   10 - 1 
Hapert JO10-1   Oirschot Vooruit JO10-1 5 – 7 Deze wedstrijd hebben we 
         onnodig verloren er had 
         veel meer ingezeten 
Oirschot Vooruit JO10-4 Hapert JO10-2G  17 – 4  hard gewerkt en niet  

         opgeven. 👍 
RKVVO JO9-4   Hapert JO9-1   1 - 17  
EFC JO9-2   Hapert JO9-2   2 - 2  
EFC JO8-1   Hapert JO8-1   12 – 6  in het begin gelijk op,  
         daarna over de kop 

De Weebosch JO8-1  Hapert JO8-2G   2 – 16 De opdrachten goed  
         uitgevoerd. 
Hapert JO7-1   Marvilde JO7-1   3 – 6 
 
 
 

JO7-1: Als we het enthousiasme en 
de inzet van deze minispelers zien, 
dan gaan we nog veel 
voetbal(kijk)plezier aan ze beleven. 
Prima gedaan , jongens. 



 
 

Programma komende week:  
 
Dinsdag 21 mei 2019  
RKVVO JO17-4   Hapert JO17-2   19.15 uur  

 
Zaterdag 25 mei 2019  
SV Budel JO17-2  Hapert JO17-1   15.00 uur  
Hapert JO17-2   Reusel Sport/CoTrans JO17-3 14.45 uur  
Oirschot Vooruit JO15-2 Hapert JO15-1   12.30 uur  
Hapert JO15-2   Beerse Boys JO15-2  12.45 uur  
Hapert MO15-1   Oisterwijk MO15-1   11.30 uur  
Hapert JO13-1   WODAN JO13-1   10.00 uur  
ZSC JO13-2   Hapert JO13-2G  12.00 uur  
DVS JO12-2   Hapert JO12-1   10.30 uur  
Hapert JO11-1   ZSC JO11-2   10.45 uur  
Marvilde JO11-2  Hapert JO11-2   9.45 uur  
Best Vooruit JO10-3  Hapert JO10-1   10.00 uur  
Hapert JO10-2G  DBS JO10-7   9.30 uur 
Hapert JO9-1   Best Vooruit JO9-3  10.30 uur  
Hapert JO9-2   ST RKDSV/EDN’56 JO9-1G 9.30 uur  
DBS JO8-2    Hapert JO8-1G   9.00 uur 
Hapert JO8-2G   Bladella JO8-5   9.30 uur  
Hapert JO7-2G   Bergeijk JO7-1   10.00 uur 
De Raven JO7-2   Hapert JO7-3G   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:  
 
Laatste citaat voor dit seizoen en laat het adagium van Manchester City komend 
seizoen ook dat voor alle teams van vv Hapert worden: “Wij zijn vv Hapert en we 
zullen blijven strijden tot het “einde” van de wedstrijd. !!!” 
 
Ons MO15-1 team: KAMPIOENEN!!!! 
Gisteren behaalde het team van trainer/coach Gert de Kok en teammanager 
Marco Zimmerman het kampioenschap in hun klasse door overtuigend met 1-8 
te winnen in en tegen SV Capelle MO15-1. Een prima prestatie van dit team dat 
bestaat uit de volgende speelsters: Puck Zimmerman, Pitt Liebregts, Renske 
Schaafstra, Kim de Kok, Tess van Gompel, Nynke Simons, Fenna Rijkers en 
Monique van Steensel. Leiding en speelsters: namens heel de vereniging : van 
harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap. Hopelijk hebben jullie er 
gisteren een leuk feestje van gemaakt. 
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Ons 1e elftal: 
Het 1e team van VV Hapert heeft het de laatste weken erg goed gedaan. Vorige 
week werd door een overwinning vv Valkenswaard de laatste kans op het 
kampioenschap ontnomen. Behalve dat Hapert zich door deze overwinning 
definitief veilig speelde , kan het team van trainer Peter Jonkman zich 
theoretisch nog plaatsen voor de nacompetitie door de 3e periode te winnen. 
Gisteren speelde het team met 2-2 gelijk tegen PSV amateurs, waardoor het 
team nu al 990 minuten ongeslagen is. A.s. zondag de laatste thuiswedstrijd 
tegen kampioen Sparta ’25 uit Beek en Donk . Bij winst is het nog afhankelijk van 
Valkenswaard dat nu de meeste kans maakt op de 3e periodetitel. 
 
 
Het Voorzetje: 

• Vandaag is tevens het laatste voorzetje van het seizoen dat op papier 
verschijnt. 

• Volgende week het voorzetje alleen nog digitaal. Dus leiders/trainers: 
stuur je wedstrijdverslag van zaterdag 25 mei naar 
voorzetje@vvhapert.nl, graag voor zondag 26 mei, 20.00 uur.  

• Een speciaal woord van dank voor Regina van Dun, die het Voorzetje 
jarenlang gemaakt heeft en voor Mariëlle Kieneker, die het voor de laatste 
maanden overgenomen heeft. Super. Bedankt namens vv Hapert. 

 
VOORZETJES: 
 
Wisten jullie dat: 
 

• Deze week speelt JO17-2 op dinsdag 21 mei om 19.15 uur een uitwedstrijd 
tegen RKVVO JO17-4. 

• Ook bestaat de kans dat de wedstrijd Hapert JO8-2 tegen Bladella JO8-5 
op verzoek van Bladella naar a.s. woensdag verplaatst wordt. Aanvang 
18.30 uur. 

• A.s. zaterdag 25 mei de laatste wedstrijden van het seizoen 2018-2019. 

• Maak er met elk team nog een mooie en spannende wedstrijd van , zodat 
je het seizoen op een goede manier afsluit. 

• Hopelijk heeft iedereen een fijn voetbalseizoen gehad , met veel goede en 
ook spannende wedstrijden. 

• Natuurlijk kan het nooit voor iedereen perfect geweest zijn. Er gebeuren 
altijd dingen die achteraf beter gekund hadden of voorkomen hadden 
kunnen worden. 

• Laten we er vooral van leren en hopen dat het komend seizoen weer beter 
gaat. 

mailto:voorzetje@vvhapert.nl


• Vandaag is tevens het laatste voorzetje van het seizoen dat op papier 
verschijnt. 

• De jeugdcommissie wenst iedereen alvast een fijne vakantie toe en 
hopelijk heeft iedereen er bij aanvang van het nieuwe seizoen weer veel 
zin in om te gaan trainen en wedstrijden te spelen. 

• De papa’s en/of mama’s van JO9-1 a.s. woensdag bij de laatste training 
van dit seizoen het weer zullen opnemen tegen de jongens. Eens kijken of 
de papa’s en/of mama’s deze keer wel kunnen winnen van de boys.  

 
Wedstrijd  van de week: 
 
Zaterdag 25 mei 2019.  Hapert JO10G-2 tegen DBS JO10-7 
Hapert JO10-2 bestaat uit een stel fanatieke meisjes en jongens. Onder leiding 
van Joost en Rolf hebben zij dit seizoen erg veel progressie geboekt in het 
voetbalspel. Echter, wat ze laten zien tijdens de trainingen , komt er niet altijd 
uit in de wedstrijden. En dat is jammer. Waar ligt dat aan zou men denken. Wat 
je tijdens de trainingen kunt , zou je in de wedstrijden toch ook moeten kunnen. 
Tijdens de trainingen oefen je met je eigen vertrouwde spelers en dan durf je 
vaak ook meer. Je weet dat als je in een duel er wel eens te fors ingaat er geen 
commentaar volgt. Tegen vreemde tegenstanders zijn de spelers en speelsters 
nog een beetje “onzeker”en dat gaat dan weer ten koste van de voetbalbeleving. 
Vaak heeft het team daar vooral in het begin van de wedstrijd last van, maar wat 
verder in de wedstrijd pakken ze het beter op. A.s. zaterdag de laatste wedstrijd 
van het seizoen tegen DBS uit de Eindhovense wijk Meerhoven. Probeer nu alles 
in deze laatste wedstrijd te doen wat jullie van Joost en Rolf geleerd hebben en 
sluit het seizoen in stijl af. Succes allemaal. Aanvang 09.30 uur. 
 
De wedstrijden van zaterdag 18 mei 2019. 
 
Het team van Dennis en Chantal begon om half tien tegen tegenstander RPC uit 
Eindhoven erg voortvarend. Voordat RPC het in de gaten had stonden ze al op 
achterstand. De spelers van Dennis hebben altijd als opdracht om de bal binnen 
5 seconden te veroveren op de tegenstander. Tegen minder sterke 
tegenstanders gaat ze dat natuurlijk makkelijker af dan tegen een sterke 
tegenstander. Deze morgen kwam RPC er totaal niet aan te pas en als de spelers 
de bal iets sneller rond hadden laten gaan en meer oog voor elkaar hadden 
gehad zou de uitslag in de dubbele cijfers gegaan zijn. Dennis en Chantal kunnen 
in ieder geval terugkijken op een zeer geslaagd voetbalseizoen met veel 
voetbalprogressie en met, en dat is misschien nog belangrijker, een prima 
teamgeest. Prima gedaan. 
 
 
 
 



 
 
JO7-1 , het team van trainer/coach Menno van de Ven en trainster Ilse Nouwens 
speelde tegen Marvilde en dat was een erg goede tegenstander , met enkele 
jongens in het team die al erg snel met de bal konden dribbelen en een goed 
schot in de benen hadden. Maar de spelers van Menno en Ilse weten wat 
verdedigen is ( Soms moet Menno ze manen tot iets minder fel het duel aan te 
gaan, want ze vliegen erin !!) en ze beschikken allemaal over een tomeloze inzet. 
Toch ging Marvilde met een verdiende overwinning naar Veldhoven. Jongens , 
jullie hebben het prima gedaan. Ga zo door en we gaan nog veel voetbalplezier 
aan jullie beleven. JO10-1 ( wedstrijd van de week ) speelde tegen Oirschot 
vooruit. Het team van Pieter Egbers kreeg de eerste 12 ½ minuut zoveel kansen 
dat het eigenlijk al snel 1-4 had moeten staan. Helaas gingen de spelers niet door 
met het vertoonde spel in de eerste 10 minuten en daardoor kwam Oirschot 
beter in hun spel. De spirit was eruit en het duurde ook allemaal veel te lang bij 
de spelhervattingen. In het laatste gedeelte van de wedstrijd kwam onder 
aanvoering van Tim en goed keeperswerk van Ralf de beleving weer terug en kon 
het team nog enkele keren scoren. Volgende keer vanaf het begin en dan heel 
de wedstrijd volhouden. Beide teams hadden veel last van het wel erg slechte 
veld. Een goede balaanname , dribbelen met de bal en passen was op dit veld 
bijna onmogelijk. JO11-2 tenslotte, het team van coach Wilbert Corsten , 
behaalde een makkelijke 10-1 overwinning op DVS uit Aalst. De laatste weken , 
met uitzondering van de bekerwedstrijd tegen Terlo, die verdiend verloren werd, 
gaat het erg goed met deze jongens en Lente Viool. Zo speelde het team vorige 
week gelijk tegen de ongeslagen koploper en als a.s. zaterdag in de uitwedstrijd 
tegen Marvilde gewonnen wordt behaalt het team een mooie 3e plaats in de 
competitie. Super goed gedaan!! 
 
 
INGEZONDEN STUKKEN:  
 
Oirschot JO10-4 - Hapert JO10-2G: na een aantal wedstrijden waar we onszelf 
niet belonen gaan we met veel zin de wedstrijd in. Al snel blijkt dat we een 
tegenstander hebben met enkele spelers met een goed schot. Dus lange bal van 
achteruit hopend een medespeler te treffen die dan direct op doel schiet. Dit 
heeft groot effect daar onze Bas die ballen niet aankan. Hier hebben we de 
eerste helft geen vat op. Alleen Imke was eenmaal trefzeker. De 2e helft starten 
we met Jort op goal en Bas in het veld. We krijgen grip op de wedstrijd en scoren 
3 keer in dit kwart. Rune een slimme goal na een dribbel uit een corner. Hierna 
Bas die uitstekend afwerkt na een super voorzet van Imke en Roos van afstand 
één die eindelijk een keer niet tegen de lat kwam. (Misschien toch stoppen met  
 
 
 



 
 
latje trap op de training). Het 4e kwart hielden we dit niet vol en Oirschot 
scoorde nog een paar keer. Eindstand 17-4 volgens de spelbegeleider. Iedereen 
toonde goede inzet en we wilde de bal. De uitslag geeft een vertekend beeld van 
de wedstrijd.  
 
RKVVO JO9-4 – Hapert JO9-1: We mochten vandaag weer vroeg aan de bak in 
Oerle. Wij deden de aftrap. De opdrachten waren dat ze zich niets moesten 
aantrekken van opstijgende vliegtuigen en belangrijker nog, dat we direct druk 
op de bal zouden zetten. Dat gebeurde ook. Binnen 5 minuten was het 0-1 en 
enkele minuten later vielen ook de 0-2 en 0-3. We vonden onze draai. RKVVO 
kwam soms wel aan de bal, maar kwam nauwelijks bij het doel van VV Hapert. 
Ze speelden best goed, maar ze konden de acties niet afmaken. In de eerste tien 
minuten vielen in totaal 4 goals. Na de eerste time out kregen ze de opdracht 
om nog beter over te spelen. In deze tien minuten tijd scoorden we nog 4 keer 
en hierbij kwam het spel van afgelopen jaar weer een beetje terug met mooie 
overspeelmomenten. Zo gingen we dus met 0-8 de rust in. Ook na de rust bleven 
we aan de scorende hand, maar lukte het RKVVO ook om tot een doelpunt te 
komen, maar Hapert had daar weer direct een antwoord op. Tussenstand voor 
de laatste time out: 1-11. Van een doelpunt van het team groeien ze vaak wat 
meer in de wedstrijd. Dit keer was het alleen maar Hapert dat scoorde. Nog 6 
keer vonden ze het net, waardoor we met een 1-17 winst de punten mee naar 
Hapert namen. Bij deze wedstrijd zagen we weer de inzet die de jongens voor de 
winterstop toonden. En zo hebben ze de laatste paar wedstrijden toch weer 
weten te winnen. A.s. zaterdag spelen we alweer de laatste wedstrijd van dit 
seizoen, hopelijk weer met zoveel inzet als vandaag.  
 
EFC JO9-2 – Hapert JO9-2: Zaterdag 18 mei gaan de jongens van JO9-2 al vroeg 
op pad naar Eersel. De eerste minuten staan de jongens passief op het veld en 
probeert Guido enkele kids wakker te schudden. Gelukkig zorgt voortreffelijk 
keeperswerk van Demian voor een 0-0 stand na de eerste tien minuten. Zelf 
geven ze aan dat ze beter moeten voetballen en de tweede tien minuten laten 
ze zien dat het anders kan. Stan voelt zich niet fit en moedigt zijn team vanaf de 
zijlijn aan. De Eerselse jongens zijn een kop groter, maar daar laten ze zich niet 
door afschrikken. Waar er de eerste tien minuten nog aan de kant van Hapert 
gespeeld werd, waren ze nu ook te vinden aan de Eerselse kant. Een schot van 
Mika tegen de paal, wordt er alsnog door Jamal ingelopen, wat zorgt voor de 
voorsprong! 1-0. Eersel heeft nog een paar flinke schoten op goal, maar Demian 
met Mika aan zijn zijde, zorgt ervoor dat de bal er niet in gaat. Boris zet geregeld 
een sprint in om mee te verdedigen en Lars weet met meerdere jongens om zich  
 
 
 



 
 
heen, steeds het balbezit naar Hapert toe te trekken. Sten verdedigt sterk, gooit 
zijn lichaam goed tussen de tegenstander en de bal en weet geregeld via de 
zijkant Jamal en Loek te vinden. Met een 0-1 stand gaan we de rust in. Guido zegt 
tegen de jongens dat ze altijd door moeten gaan en niet op moeten geven. 
Opgeven doen ze ook niet, maar Eersel scoort snel na de rust de 1-1. De 
vermoeidheid slaat toe, maar zelfs als Eersel de 2-1 scoort door een hoekschop, 
blijft Hapert vechten. Ze laten mooi samenspel zien. En dan scoort Louk met een 
harde knal vanaf een flinke afstand de 2-2. Met een laatste schot van Sten, die 
er helaas net naast gaat, eindigt de wedstrijd met een gelijke stand. Wat hebben 
de papa's en mama's genoten om naar jullie te kijken. Een spannende wedstrijd 
waarin samenspel en doorzettingsvermogen te zien waren. Dat er even als 
Dieseltjes gestart werd, waren we al weer helemaal vergeten. Goed gedaan 
jongens! Veel plezier bij de laatste wedstrijd van dit seizoen!   

 
 
EFC JO8-1 – Hapert JO8-1G: Het startsein van de wedstrijd is amper gegeven, of 
we krijgen het eerste afstandsschot om onze oren. Gelukkig weten we ons snel 
te herpakken en scoren we de gelijkmaker. Er wordt door beide teams goed 
gevoetbald, en na de 2-1 volgt gelukkig al snel een heel mooi doelpunt. Na 10 
minuten is het 2-2. We komen voor het eerst (en laatst..) op voorsprong. Er 
wordt super goed naar elkaar gekeken en degene die er het best voorstaat, krijgt 
de bal om het af te maken. Heel mooi om te zien dat iedereen het elkaar gunt! 
De rust dient zich aan en het is wederom gelijk: 4-4. De vermoeidheid begint toe 
te slaan (We hebben vandaag geen reserves) en Eersel weet in deze 10 minuten 
de voorsprong te pakken en uit te bouwen tot 9-6. In de laatste 10 minuten 
weten we helaas niet meer te scoren en we sluiten de wedstrijd af met 12-6. 
Ondanks de uitslag, heeft iedereen keihard gewerkt en was het een heel leuke 
en spannende wedstrijd om te kijken!  
 
 

 
 
Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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