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JACQUES MOMENT(EN) 
 

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

 
Programma komende week:  
 

 
Dinsdag 27 augustus 2019   
ST SDO/HMVV/Hulsel JO13-1 Hapert JO13-1   18.30 uur  

 
Zaterdag 31 augustus 2019  
 
Hapert JO19-1   Bergeijk JO19-1   15.00 uur  
Bladella JO17-4   Hapert JO17-1   13.00 uur  
Dommelen JO17-4  Hapert JO17-2   13.00 uur  
Hapert JO15-1   ST Casteren/Netersel JO15-1 13.30 uur  
Hapert JO14-1   EFC JO14-1   10.30 uur  
Hoogeloon JO12-1  Hapert JO12-1G  11.15 uur  
Hapert JO11-1   SDO’39 JO11-1G  10.45 uur  
Rood Wit’67/Plus JO11-1G Hapert JO11-2G  11.00 uur  
 
Hapert JO10-1   EFC JO10-2   09.30 uur  
Hapert JO10-2G  ST Casteren/Netersel JO10-1 09.30 uur  
 
Oirschot V. JO9-1G  Hapert JO9-1   08.45 uur  
Hapert JO9-2   Reusel Sport/CoTrans JO9-4G 09.45 uur  
Hapert JO8-2G   Bladella JO8-3   09.45 uur  
 
 

 
 
 
 

17 augustus: aftrap met JO8, JO9 en 
JO10: Met dank aan de trainers was 
het een goed begin van het nieuwe 
seizoen. 

24 augustus: Aftrap mini’s: 

Wat een voetbalplezier , ook 

van de mini’s die voor het 

eerst waren. Super gedaan 

allemaal. 



 

Het gaat weer beginnen. 

Na een warme zomer met een hittegolf van meer dan 40 graden, (ook deze week 
nog enkele warme dagen), een plaag van de processierups met veel jeuk en rode 
bultjes als gevolg, een Nederlands voetbaldamesteam dat een schitterende 2e 
plaats op het WK in Frankrijk behaalde, een Tour de France met een 3e plaats 
van Steven Kruijswijk, een onnodige uitschakeling van PSV voor plaatsing in de 
Champions League, een Ajax dat zich deze week nog moet plaatsen voor de 
Champions League en een AZ, Feyenoord en PSV die zich moeten plaatsen voor 
de Europa League, zijn alle teams van vv Hapert zich aan het voorbereiden op 

het seizoen 2019-2020. De competitie van 

2019-2020 wordt weer voorafgegaan door 3 bekerwedstrijden. A.s. zaterdag 
beginnen de meeste teams aan hun 1e bekerwedstrijd die vooral bedoeld is om 
te wennen aan de nieuwe teamsamenstellingen. Vv Hapert wenst iedereen een 
mooi voetbalseizoen toe met veel leuke en vooral spannende wedstrijden. Veel 
succes iedereen. 

Belangrijkste doelstellingen jeugd vv Hapert 

• De individuele voetbalontwikkeling en plezier in voetbal staan voorop 

• Clubbelang gaat vóór teambelang en teambelang gaat vóór individueel 
belang 

• Veel aandacht voor de technische ontwikkeling van de spelers. 

• Stimuleren van individuele voetbalacties ( passeer- en schijnbewegingen)  

• We proberen indien mogelijk alles “voetballend op te lossen” en van 
achteruit op te bouwen inclusief de doelverdediger. 

• Uitvoeren van snelle spelhervattingen ( denk aan de 3 secondenregel) 

• Allemaal aanvallen maar ook allemaal verdedigen ( dus leren omschakelen 
van BB ( balbezit) naar BV (balverlies) en andersom. 

• Fouten maken mag. Daar leer je het meeste van. 

• We stimuleren spelers door positieve coaching. 

• Respect voor iedereen ( scheidsrechter, medespelers, tegenstanders, 

ouders, begeleiding) 

 

 

 

 



 

Beste ouders, 

Tijdens de trainingen is het trainingsveld voor de spelers en de trainers. M.a.w. 
gelieve niet op het trainingsveld te gaan staan. De strook tussen de 2 
trainingsvelden is bestemd voor iedereen die graag naar de kinderen wil kijken. 

Ook vragen wij u niet te roken tijdens de trainingen en wedstrijden. 

 
VOORZETJES: 
 
Wisten jullie dat: 
 

• Vv Hapert gaat met 16 jeugdteams en met ongeveer 15/16 mini’s 
beginnen aan het seizoen 2019-2020 

• De competitie gaat vooraf door het spelen van 3 bekerwedstrijden. 

• A.s. maandag is er een demo in de kantine m.b.t. het gebruik van de 
voetbal –app. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. Mini’s maken hier nog 
geen gebruik van. Aanvang: 19.30 uur. 

• Maandag 16 september kick-off jeugdkader seizoen 2019-2020. 

• Hierdoor komt de 1e bijeenkomst trainers JO8 t/m JO11 te vervallen . Die 
gaat naar maandag 23 september. 

• Vrijdag 20 september is het weer zover: Onze halfjaarlijkse kinderkleding 
en speelgoedbeurs. Ook hier zijn de nodige vrijwilligers vereist. Beste 
ouders: eigenlijk zou iedereen iets moeten doen voor de vereniging waar 
het kind lid van is. Meehelpen kan van 08.45 tot 12.00 uur ; van 18.30 tot 
20.00 uur en van 20.00 tot 21.30 uur. Geef je op via: 
kledingspeelgoedbeurshapert@hotmail.com en geef aan op welk tijdstip 
u wilt helpen. Vele handen maken licht werk!!! 

• Niet voor iedereen is de start van het seizoen goed begonnen. Zo heeft 
Sam Liebrand ( JO13-1) een liesblessure opgelopen waardoor hij enkele 
weken uitgeschakeld is. Van harte beterschap Sam. 

• De begeleiding van alle teams is helaas nog niet voor 100% ingevuld. Ook 
zijn wij dringend op zoek naar een groepscoördinator JO10 en JO11. 

• Van elk jeugdteam wordt verwacht dat zij een ouderavond regelen waarin 
de teamafspraken en teamregels voor het spelen in teamverband duidelijk 
gemaakt worden. Ook iemand van de vrijwilligerscommissie ( Anja Dirkx 
en/of Aron van de Ven ) graag hiervoor uitnodigen. 

• JO11-1 en 2 hebben tot volle tevredenheid deze avond reeds gehouden. 

• Ook Eric Verdonschot ( coördinator JO7 t/m JO10) en Anja Dirkx ( 
vrijwilligerscommissie) hebben afgelopen zaterdag de ouders van de 
mini’s kennis laten maken met vv Hapert. 



 

• JO11-1 en JO11-2 hebben op zaterdag 17 augustus succesvol 
deelgenomen aan het Marvilde toernooi. 

• De trainers en leiders, die het afgelopen seizoen gestopt zijn, dienen hun 
trainingspak en coachjas in te leveren bij de groepscoördinatoren. 

• Imke Castelijns ( JO11-2) en Koen Castelijns (JO13-1) hebben in de 
zomervakantie deelgenomen aan een voetbalkamp op de KNVB campus 
in Zeist. Deze deelname hadden zij te danken aan een prijsvraag van KPN. 
Op zeer professionele wijze werden zij deze voetbaldagen door trainers 
begeleid in hun voetbalontwikkeling. Het was een superweek. 

• Trainers/leiders : denken jullie iedere week aan een kort 
wedstrijdverslagje en een kenmerkend iets van de wedstrijd voor achter 
de uitslag in het voorzetje. Kleine moeite, groot plezier voor de kinderen. 
Mailen naar voorzetje@vvhapert.nl. 

• Vv Hapert wenst iedereen en vooral ook de nieuwe spelers/speelsters en 
trainers/leiders en leidsters veel succes en voetbalplezier. 

 
Wedstrijd van de week:  
 
Zaterdag 31 augustus 2019:  
Hapert JO8-2 tegen Bladella JO8-3. Aanvang 09.45 uur. Sportpark De 
Lemelvelden. 
 
JO8-2 is het team dat bestaat uit spelers die het afgelopen seizoen allemaal nog 
bij de mini’s gespeeld hebben. Van 1 keer trainen in de week naar nu 2 keer 
trainen in de week. Dat is even wennen, maar je zult zien dat ze over enkele 
weken grote stappen gemaakt hebben in hun voetbalontwikkeling.. Ook de 
trainers: Hans van Roy en Lowies Simmer hebben de overstap gemaakt naar de 
JO8. Na 2 weken trainen kunnen ze a.s. zaterdag direct een leuke bekerwedstrijd 
spelen tegen Bladella JO8-3. Afgelopen zaterdag hebben de trainers van O8-1 en 
2 hun vrije zaterdagmorgen benut met het spelen van onderlinge 
trainingspartijtjes waarin de spelers uitleg kregen over de spelregels , de 
opstelling, het innemen op het veld van de startopstelling ( bij de mini’s was het 
meestal: waar de bal was , waren ook alle spelers) en het leren aanvallen maar 
zeker ook leren verdedigen ( = voetbalterm: “omschakelen”). Jongens, Anouk, 
Lara en Nora wij wensen jullie veel voetbalplezier toe. Doe altijd je best dan doe 
je nooit iets fout. Wij zijn erbij zaterdag. Veel succes allemaal. 

 
 
 
 
Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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