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Tekening is gemaakt door:  
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 www.debruinreclame.nl 

 
Uitslagen afgelopen week:  
 

 
Dinsdag 21 mei 2019  
RKVVO JO17-4   Hapert JO17-2   0 – 9  

 
Zaterdag 25 mei 2019  
SV Budel JO17-2  Hapert JO17-1   0 – 9   
Hapert JO17-2   Reusel Sport/CoTrans JO17-3 2 -1   
Oirschot Vooruit JO15-2 Hapert JO15-1   9 – 0  
Hapert JO15-2   Beerse Boys JO15-2  3 – 0   
Hapert MO15-1   Oisterwijk MO15-1   19 - 1  
Hapert JO13-1   WODAN JO13-1   3 – 3  Hapert vocht zich in de  
         tweede helft knap terug van 
         een 0-3 achterstand. Mooie 
         afsluiter van een pittig  
         seizoen.  
ZSC JO13-2   Hapert JO13-2G  0 – 4  
DVS JO12-2   Hapert JO12-1   0 – 1   
Hapert JO11-1   ZSC JO11-2   4 – 1   
Marvilde JO11-2  Hapert JO11-2   6 – 1   
Best Vooruit JO10-3  Hapert JO10-1   7 – 5  hard gewerkt met mooi 
         verzorgd voetbal 
Hapert JO10-2G  DBS JO10-7   13 – 5  eindelijk beloning voor het 
         harde werken. 
Hapert JO9-1   Best Vooruit JO9-3  6 – 4   
Hapert JO9-2   ST RKDSV/EDN’56 JO9-1G 1 - 6  
DBS JO8-2    Hapert JO8-1G   8 – 7  
 
 

JO9-1: Keeper tegenpartij rolt de bal 
uit. Dex zet goed druk, pakt de bal af , 
zet voor en Tuur scoort. Super. Even 
hierna . Snelle indribbel van Daan, 
mooie schijnbeweging , voorzet op Dex 
en Dex scoort. Dus 2 superaanvallen!! 
Genieten!  



 
 
Hapert JO8-2G   Bladella JO8-5   2 – 4  
De Raven JO7-1   Hapert JO7-1   4 - 6 
Hapert JO7-2G   Bergeijk JO7-1   1 - 14 
De Raven JO7-2   Hapert JO7-3G   18 – 5   

 
Terugkoppeling m.b.t. de ouderavond van 19 maart 2019  
Dinsdag 19 maart jl. is er in de kantine van vv Hapert een bijeenkomst geweest 
voor alle ouders van de jeugdleden van vv Hapert. Op deze avond konden de 
ouders sparren met leden van de jeugdcommissie en hoofdbestuur over diverse 
zaken die spelen binnen de voetbalvereniging. De avond trapte af met een 
filmpje van de KNVB waar op cartoonachtige wijze de problemen van een 
vereniging in deze tijd uiteengezet werden. Erg verhelderend en daarom zetten 
we hieronder nogmaals de link zodat iedereen dit nog een keer kan terugkijken. 
In grote lijnen ging de avond over het vrijwilligersbeleid, recreatief en prestatief 
voetballen en begeleiding van teams. Het verslag is ondertussen binnen de 
jeugdcommissie en het hoofdbestuur besproken en er besloten om er 
binnenkort een brainstormsessie aan te wijden. Hieruit zullen dan de nodige 
actiepunten en/of standpunten komen die we aan het begin van het seizoen via 
de website zullen communiceren. Mocht u toch nog met vragen zitten of heeft 
u suggesties, schroom niet om een van de leden van het hoofdbestuur of de 
jeugdcommissie aan te spreken. Een van de actiepunten die we hadden is het 
optuigen van een vrijwilligerscommissie en daar is de eerste aanzet tot gemaakt. 
Ook hierover zal nog nader bericht volgen. 

 
KNVB filmpje: Back to Basics: 
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w 
 
 
VOORZETJES: 
 
Wisten jullie dat: 
 

• Nu eerst allemaal andere leuke dingen doen, straks lekker vakantie vieren 
en dan weer met veel enthousiasme starten met de trainingen en de 
bekerwedstrijden voordat in september de competitie begint. 

• Dit was het laatste Voorzetje van dit seizoen en dan ook nog alleen 
digitaal. 

• Vorige week zijn we vergeten Michel van Rooij te bedanken voor het 
vouwen van de Voorzetjes. Michel: alsnog hartelijk dank. 

• Ons 1e elftal heeft de competitie afgesloten met een 0-2 nederlaag tegen 
de kampioen van de 3e klasse Sparta ’25 uit Beek en Donk. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w


 
 

• Het team van Peter Jonkman heeft het lang spannend gehouden in de 
strijd tegen degradatie ( 990 minuten ongeslagen , maar gelijke spelen 
leveren slechts 1 punt op ) 

• Met een beetje mazzel had er zelfs nog bijna een periodetitel ingezeten. 

• Komend seizoen wordt er opnieuw gespeeld in de 3e klasse met enkele 
mooie derby’s op het programma. 

• Iedereen een fijne vakantie en hopelijk tot ziens in het nieuwe seizoen. 
 
 
De wedstrijden van zaterdag 25 mei 2019. 

 
JO9-2 startte tegen RKDSV uit Diessen en dat team had nog geen wedstrijd 
verloren en voor de ouders en de vereniging waren zij dus bij winst kampioen. 
Maar dat ging niet van een leien dakje want het team van Guido gaf uitstekend 
tegenstand. Met veel inzet en mooie combinaties wisten ze het Diessen erg lastig 
te maken. Echter , Diessen was iets beter in het benutten van de doelkansen. 
Jongens, jullie hebben de laatste tijd erg veel vooruitgang geboekt in het 
voetbalspel. Super goed gedaan. JO10-2 , het team van Joost en Rolf was 
wedstrijd van de week en deze keer maakten de meisjes en jongens het helemaal 
waar. Met veel inzet en ook goed samenspel werd een zeer verdiende 
overwinning geboekt. Ook jullie: complimenten voor het vertoonde spel. JO9-1 
had na de winterstop een kleine dip , maar de laatste weken zijn de jongens  van 
Peter en Joris weer helemaal terug op het niveau van voor de winterstop. Ook 
nu werd een verdiende overwinning tegen Best Vooruit geboekt. Uitslag 6-4, 
waaronder enkele zeer goed uitgespeelde doelpunten. Ook jullie, Top gedaan. 
Ook JO11-1, het team van Loek en Govert, is de laatste weken erg goed op dreef. 
Door een grote en verdiende overwinning op ZSC is het team op een mooie 2e 
plaats in hun competitie geëindigd. Super !! 
JO7-2 , het team van Louis bestaande uit Loek, Stef, Tess, Nora en Levi speelde 
tegen Bergeijk en dat team was best wel enkele maatjes te groot voor ze. Toch 
op sommige momenten in de wedstrijd erg veel inzet getoond. Komt goed 
allemaal met jullie. 
 
 
Korte terugblijk op het seizoen 2018-2019 (JO7 t/m JO12). 
Afgelopen zaterdag heeft elk team zijn laatste wedstrijd van het seizoen 2018-
2019 gespeeld. De mini’s bestaande uit JO7-1, JO7-2 en JO7-3 hebben vanaf dat 
ze gestart zijn met hun trainingen erg veel bijgeleerd van hun trainers: Menno, 
Lowies en Ilse (vanaf het begin), en van Hans en Thijs na de winterstop: super  
 
 



 
 
bedankt voor jullie enthousiasme en inzet. Na de zomervakantie starten we weer 
op zaterdag 25 augustus ( de 1e schoolweek is dan achter de rug) met de Kick -
Off van 10.00 uur tot 11.30 uur. De trainingen starten op maandag 27 augustus: 
aanvang 18.15 uur tot 19.15 uur. JO8-1 en JO8-2, ook zij hebben het prima 
gedaan. JO8-1, het team van Ruud en Hellen ( met hulp van Jarno en Niek ) had 
het vóór de winterstop te makkelijk, maar na de herindeling hebben ze gelukkig 
veel meer tegenstand gekregen. En dat is vooral goed voor het 
voetballeerproces. JO8-2, het team van Ard, Chantal, Rob, Rob en Frank , met 
enkele erg jonge spelers in het team , kan met een zeer goed gevoel terugkijken 
op hun voetbalontwikkeling. Het resultaat was afgelopen woensdag tegen 
Bladella terug te zien. In een superleuke en spannende wedstrijd lieten beide 
teams aan de vele toeschouwers zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben. 
En dat was erg veel!! Super goed gedaan. JO9-1 : het team van Peter en Joris had 
het vóór de winterstop ook veel te gemakkelijk , maar na de winterstop kregen 
ze te maken met sterkere tegenstanders en daar moesten ze even aan wennen. 
De laatste weken heeft het team zich herpakt en daardoor het seizoen op een 
goede wijze afgesloten. Prima gedaan !! JO9-2, het team van Guido en trainer 
Melvin , had het juist vóór de winterstop niet makkelijk , maar als je ziet wat voor 
voetbalontwikkeling dit team gemaakt heeft , dan kunnen de ouders, spelers en 
Guido daar erg trots op zijn.  
JO1O-2, het team van Joost en Rolf ( en de stagiaires Daphe en Arwind bij zowel 
JO10-1 en JO10-2) heeft goede wedstrijden met minder goede wedstrijden 
afgewisseld. Het probleem was vaak dat de spelers het geleerde ( op de training 
konden ze het vaak wel laten zien) tijdens de wedstrijd achterwege lieten. En dat 
is jammer want als je vaak iets doet ( ook al gaat het fout) komt het vanzelf in 
orde. Maar toch , ook deze jongens en meisjes hebben erg veel vooruitgang 
geboekt. Complimenten aan jullie en de trainers. 
JO10-1 , het team van Pieter, is een team met erg veel potentie , maar voor dit 
team geldt: eerst allemaal de juiste wedstrijdinstelling laten zien. In de 
wedstrijden waarin dat wel het geval was lieten ze zien wat ze in hun mars 
hadden. Ook jullie kunnen terugkijken op een mooi voetbalseizoen.  
JO11-1, het team van Loek, trainer Tom en leider/coach Govert is in de 
voorjaarsreeks geëindigd op een mooie 2e plaats in hun competitie en dat komt 
omdat de spelers steeds beter zijn gaan voetballen als team. Samen kun je 
uiteindelijk meer dan alleen. De complimenten zijn voor jullie.  
JO11-2, het team van coach Wilbert en de trainers Loek en Fem, heeft na de 
winterstop een super competitie gespeeld. Daardoor zijn ze op een mooie 4e 
plaats geëindigd. Erg goed gedaan jongens en Lente.  
 
 
 
 



 
 
JO12-1 tenslotte ( voor de 1e keer had vv Hapert een JO12 team), het team van 
trainer/coach Dennis en leidster Chantal, kan terugkijken op een seizoen waarin 
Dennis en Chantal de doelstellingen behaald hebben die ze voor ogen hadden. 
Met verzorgd en aanvallend voetbal hebben ze alle ouders en andere 
toeschouwers verrast met hun voetbalontwikkeling. Jongens: super goed 
gedaan. Top!! 
 
INGEZONDEN STUKKEN:  

 
Best Vooruit JO10-3 - Hapert JO10-1: Onze laatste wedstrijd van het seizoen 
mochten we aanvangen tegen Best Vooruit. We speelden een goede wedstrijd 
waarin we hard hebben gewerkt en strijd leverden. We waren sterk aan de bal 
waarin we de vrije man probeerden te vinden, goed combineerden wat tot 
mooie doelpunten leidden. Echt super om te zien dat we steeds beter in staat 
zijn het geleerde in de training naar het veld te vertalen Grote complimenten!!! 
Onze tegenstander was voetballend duidelijk de mindere partij en scoorden 
bijna enkel door vanaf de middellijn hard op goal te schieten. Voor mij hebben 
jullie deze wedstrijd dus eigenlijk dubbel en dwars gewonnen! We sluiten 
hiermee een mooi seizoen af waarin we zowel als team als individueel enorm 
zijn gegroeid. We hebben mooie resultaten geboekt door o.a. kampioen te 
worden in de 3e klasse en goede resultaten te boeken in de 2e klasse. Kortom 
een mooi en zeer geslaagd seizoen.  
Ik ben dan ook enorm trots op jullie inzet, progressie en bijdrage van het 
afgelopen jaar. Jullie hebben hard gewerkt en getraind maar ook enorm veel lol 
en plezier samen gehad. Tot slot wil ik alle kids en de ouders hartelijk danken 
voor jullie bijdrage van het afgelopen seizoen!  Groetjes Pieter Egbers  
 
Hapert JO10-2G-- DBS JO10-7: Laatste wedstrijd van dit seizoen. We zijn gebrand 
op een overwinning, daar we ons al weken niet hebben kunnen belonen. We 
zetten vanaf minuut 1 vol in om dit te verwezenlijken. En binnen de minuut een 
afstandschot van Roos die meteen doel treft. We gaan goed combineren wat 2 
doelpunten van Imke oplevert. Rune schiet uit een corner, via de keeper, de 4-0 
binnen. Na wat slordigheidjes brengt Rune met 2 punten de stand op 6-3. 2e 
helft, wie is toch dat storende mannetje dat het DBS telkens moeilijk maakt; ja 
Bas loopt weer op het veld. Dat storen levert een groot aantal acties op 
waaronder een geweldige voorzet op Nanou die hem mooi afrondt. Hierna 
scoren Imke en Nanou nog 2 keer en Rune en Roos maken het compleet. 

Eindstand 13-5! Voor het eerst een heuse Patrick voor Imke en Rune!!😁 
Allemaal bedankt voor jullie enthousiasme en spelvreugde dit seizoen. Joost en 
Rolf 

 



 
 
Hapert JO9-1 – Best Vooruit JO9-3: Vandaag speelden we de laatste wedstrijd 
van dit seizoen. Best Vooruit begon sterk aan het eerste gedeelte. Ze scoorden 
al binnen enkele minuten hun eerste doelpunt en vijf minuten later hun tweede. 
In de time out kregen de jongens de opdracht om zich breed te maken en beter 
over te spelen, want Best joeg ze op een hoopje. Dit werd gelukkig opgepikt en 
Hapert boog de achterstand om in een 3-2 voorsprong. Hiermee gingen we de 
rust in. Na de rust begonnen we weer als in het begin, werden we weer op een 
hoopje gejaagd, maar kreeg Best niet de kans om te scoren. In dit gedeelte van 
de wedstrijd was het best spannend en werd er in deze tien minuten toch niet 
gescoord. Na de laatste time out kregen ze nogmaals de opdracht zich breed te 
maken en over te spelen en dit werd weliswaar weer meteen opgepikt. Wij 
konden hiermee drie keer scoren, maar Best liet het er niet bij zitten en scoorde 
ook nog twee keer. Net niet genoeg om de winst naar zich toe te trekken. Zo 
heeft JO9-1 in de laatste 4 wedstrijden toch laten zien hoe ze een achterstand 
om konden buigen naar uiteindelijk winst. Alle jongens (en ook de coaches) 
hebben een medaille gekregen voor hun goede inzet het afgelopen seizoen.  
 
Afgelopen woensdag tijdens de laatste training speelde JO9-1 nog tegen de 
papa’s en mama’s, inmiddels een beginnende traditie voor dit team. De jongens 
dachten na de 8-0 winst tegen de mama’s vorig jaar, dat ze er nu ook wel weer 
met de winst vandoor zouden gaan. We speelden niet voor niets: wie won, kreeg 
een heerlijke vlaai. Nu er meerdere papa’s meededen, hadden de jongens het 
toch wat moeilijker. De papa’s en mama’s, maar ook de jongens hebben een 
leuke pot gespeeld en de papa’s en mama’s gingen er – helaas voor de jongens - 
met een 3 – 0 winst vandoor. Tijdens deze pot was er ook wel wat bekijks van 
andere teams. Wellicht leuk om dit volgend jaar voor meerdere teams te 
organiseren.  
 
DBS JO8-2 - Hapert JO8-1: Vroeg beginnen vandaag, maar met een heerlijk 
zonnetje. Meteen na de aftrap scoort DBS. De gelijkmaker volgt al snel 1-1. DBS 
schiet op de lat. Hierna volgt een mooie goal voor Hapert vanaf de zijkant. Het 
gaat redelijk gelijk op. Net voor de eerste time-out volgt de derde goal van 
Hapert. Even wat tips van Ruud en we gaan weer aan de slag. Na weer een schot 
op de paal , schiet DBS richting goal maar ook dit schot wordt gestopt door Kwin, 
die een superwedstrijd keept. De kans ligt weer bij Hapert 1-4. Snel volgt 1-5, 2-
5, DBS komt nog terug op 3-5. Hapert verliest de controle. Het wordt zelfs 4-5, 
5-5, 6-5, 7-5, 7-6, 7-7. Nu wordt het nog even spannend.... Helaas wordt het doel  
 
 
 
 
 



 
 
van Hapert toch nog een keer gevonden door DBS. Eindscore: 8-7. We kijken 
terug op een mooi voetbalseizoen. We gingen van de vierde klasse, naar de 
derde klasse en uiteindelijk zelfs naar de tweede. Wat hebben we veel geleerd.  
Bedankt allemaal voor dit leuke voetbalseizoen! 
 
Groetjes,  JO8-1  
 
 
De Raven JO7-1 – Hapert JO7-1: Vandaag de laatste wedstrijd van het seizoen 
tegen De Raven. Het werd een spannende wedstrijd. De Raven timmerde de goal 
stevig dicht om er vervolgens snel uit te komen. Tot 3-4 was het een gelijk 
opgaande wedstrijd (met goals van Daan, Bas en Robin) maar toen hoorde ik de 
jongens onderling praten. "Het is niet leuk iedere keer als we gelijk maken maakt 
De Raven weer een goal".  Ze werden nog feller in de duels, en maakten al snel 
de 4-4 (door Daan) en nadat Teun de paal had geraakt was het weer raak via 
goed samenspel maakte Daan er 4-5 en 4-6 van. De vreugde was groot na het 
laatste fluitsignaal. Leuk om te zien dat de jongens hard werken voor elkaar en 
echt proberen samen te spelen. Goed gedaan ik ben Trots op jullie! Tom, Ties, 
Bas, Robin, Daan en Teun. Bedankt voor het leuke seizoen, fijne vakantie en 
tijdens de vakantie goed blijven oefenen. Forza Hapert. 
 

 
 
Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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