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Programma komende week:  
 

Woensdag 4 september 2019  
 
Hapert JO12-2G  ST HMVV/Hulsel JO12-2G 18.30 uur  
ST HMVV/Hulsel JO8-1G Hapert JO8-1G   18.30 uur  
 
Zaterdag 7 september 2019  
 
Reusel Sport/CoTrans JO19-1 Hapert JO19-1   14.45 uur  
Hapert JO17-1   ST DEES/Vessem JO17-1 13.15 uur  
Hapert JO17-2   Bladella JO17-3   15.00 uur  
SteDoCo MO17-1  ST Hapert/EFC MO17-1  11.45 uur  
Hoogeloon JO15-1  Hapert J015-1   12.00 uur  
ST Vessem/DEES JO14-1 Hapert JO14-1   11.00 uur  
Hapert JO13-1   Reusel Sport/CoTrans JO13-2 12.15 uur  
Hapert JO12-1G  SDO ’39 JO12-1   12.00 uur  
ST Knegselse Boys/… JO12-1G Hapert JO12-2G  11.00 uur  
EFC JO11-2   Hapert JO11-1   10.30 uur  
Hapert JO11-2G  Maarheeze JO11-2G  10.45 uur  
Bladella JO10-1   Hapert JO10-1   09.30 uur  
Bladella JO10-3   Hapert JO10-2G  09.30 uur  
Hapert JO9-1   Bladella JO9-1   09.45 uur  
EFC JO9-3G   Hapert JO9-2   09.00 uur  
Hapert JO8-1G   Reusel Sport/CoTrans JO8-2 09.45 uur  
Reusel Sport/CoTrans JO8-4 Hapert JO8-2G   09.00 uur  
 
 
 
 

JO8-2:Eerste wedstrijd op het 6 
tegen 6 veld: even wennen , maar 
toch veel lichtpuntjes gezien. Hard 
gewerkt allemaal. 

JO10-2: Compliment voor de 

onsuccesvolle inzet van 

iedereen. Komt goed met 

jullie team. 



 
 
Uitslagen afgelopen week  
 
Dinsdag 27 augustus 2019   
ST SDO/HMVV/Hulsel JO13-1 Hapert JO13-1   2 – 0  

 
Zaterdag 31 augustus 2019  
 
Hapert JO19-1   Bergeijk JO19-1   0 - 1 
Bladella JO17-4   Hapert JO17-1   1 – 7   
Dommelen JO17-4  Hapert JO17-2   1 - 12 
Hapert JO15-1   ST Casteren/Netersel JO15-1 0 – 12  
Hapert JO14-1  EFC JO14-1   10 – 3   Hapert walste in de eerste 

      helft over EFC heen, 7-0. Na 

      rust ging het gas eraf.  
Hoogeloon JO12-1  Hapert JO12-1G  1 - 5  
Hapert JO11-1   SDO’39 JO11-1G  20 – 2  mooie start van het beker 
         seizoen met een ruime  
         overwinning 

Rood Wit’67/Plus JO11-1G Hapert JO11-2G  5 - 11 
Hapert JO10-1   EFC JO10-2   7 - 6  slopende, maar goede start  
Hapert JO10-2G  ST Casteren/Netersel JO10-1 7 – 10  
Oirschot V. JO9-1G  Hapert JO9-1   3 – 5  na weken van vakantie aan de 
         kust, is het nu gedaan met de 
         rust!  
Hapert JO9-2   Reusel Sport/CoTrans JO9-4G 14 – 7  
EFC JO8-1   Hapert JO8-1 (oefen)  1 – 22   Iedereen goede inzet en 
         goede acties gemaakt 

Hapert JO8-2G   Bladella JO8-3   1 - 15  
 

 
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 op ons 
sportpark. 
 
Onze vrijwilligers besteden erg veel tijd in het begeleiden van uw kind. Vaak zijn 
ze als eerste op het veld om alles klaar te zetten (doeltjes, pionnen). Bent u 
aanwezig: help de trainers vooral met het verplaatsen van de F doelen. De 
kinderen kunnen dit nog niet!! Vele handen maken licht werk. 
 
 
 
 
 
 



 
 
De 1e bekerwedstrijden: 
 
We kunnen tevreden terugzien op de 1e bekerwedstrijden. Toch was het voor 
iedereen weer wennen. Dit seizoen zijn er enkele wedstrijdregels veranderd voor 
JO8 t/m JO12. Regels zijn er om nageleefd te worden, maar ook om daar slim 
gebruik van te maken. Uit een corner mag nu ook rechtstreeks gescoord worden.  
Dus je mag inspelen (voorzet geven ), indribbelen, of direct op doel schieten 
(scoren). Dus als de tegenstander niet oplet en niet op 5 meter afstand een 
verdediger plaatst, profiteer daar dan van en dribbel snel in (wel de bal eerst 
stilleggen). Datzelfde geldt bij een uitbal. We zijn het eventjes vergeten, maar 
probeer zo snel mogelijk in te dribbelen als de tegen stander niet oplet. Is de 
uitbal voor de tegenstander gaan dan snel op 5 meter staan en zo gauw de 
tegenstander indribbelt , ga je op de bal verdedigen. 
De grootste verandering dit seizoen is , dat bij een achterbal de keeper of een 
verdediger vanaf een willekeurige plaats in het keepersgebied (en dat is best 
groot) de bal ( na de bal eerst stilgelegd te hebben ) mag indribbelen. Dat geeft 
best veel mogelijkheden , zeker als de tegenstander niet oplet. Helaas heb wij 
het gisteren nog niet gezien. Trainers: probeer daar aan te werken, geef het 
voorbeeld en laat het zien, maak tijdens de partijspelen gebruik van de 3 
secondenregel (een uitbal moet binnen 3 seconden genomen worden, anders 
gaat de bal naar de tegenpartij). De concentratie tijdens de wedstrijden moet 
omhoog en daardoor wordt het omschakelen van BB (balverlies) naar BV 
(balbezit) en andersom getraind. 
Helaas zullen er ook dit seizoen weer tegenstanders zijn (afgelopen zaterdag 
al!!), die niet op de hoogte zijn van de nieuwe spelregels . Dat kan voor frustratie 
en irritatie zorgen. Op de site van de KNVB staan de nieuwe regels. Ook zal er 
binnenkort wel een flyer/boekje verschijnen. Zorg dat je het bij de hand hebt , 
zodat de tegenstander het kan lezen mocht het nodig zijn. Succes allemaal. 
 
Citaat van de week: 
 
“Winnen is niet alles , maar de “ WIL” om te winnen is alles!! 
 
De Mini’s: 
 

• Bij de mini’s hebben we naast Thijs Lepelaars en stagiair Finn Mollen 3 
nieuwe trainers: Collin Bell ( vader van Tyge), Robert Vergeer (vader van 
Teun en Daan ) en Roy Smetsers (vader van Stef). Wij wensen jullie veel 
succes in het begeleiden van de kinderen. 

 
 
 



 
 

• Het aantal minispelers loopt gestaag op. Iedere week melden er zich 
nieuwe kinderen aan zowel jongens als meisjes. We zitten op dit moment 
op 17 kinderen. 

• Oproep aan de ouders: geef aan Eric Verdonschot ( groepscoördinator JO7 
t/m JO10) door of jullie kind alleen wil trainen of ook 1 keer in de 2 weken 
een wedstrijdje wil spelen. 

• Deze week moet Eric aan vv Marvilde (zij maken het wedstrijdprogramma) 
opgegeven met hoeveel teams vv Hapert aan de onderlinge 
minicompetitie wil deelnemen. 

 
 
VOORZETJES: 
 
Wisten jullie dat: 
 

• Hapert JO17-1, JO17-2, JO14-1, JO12-1, JO11-1, JO11-2, JO10-1, JO9-1, 
JO9-2 hebben de 1e bekerwinst binnen. 

• Hapert JO8-1 en Hapert JO12-1 spelen a.s. woensdag hun bekerwedstrijd. 
Succes. 

• 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!!! 

• 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 

• Ons 1e elftal onder leiding van trainer/coach Peter Jonkman heeft haar 1e 
bekerwedstrijd tegen RKVVO 2 met 2-0 gewonnen. 

• A.s. zondag aanvang half drie de uitwedstrijd tegen Steensel 1 en een 
week later de thuiswedstrijd tegen De Bocht 1. Ook aanvang 14.30 uur. 

• Veel teams hebben al een succesvolle informatieavond voor de ouders 
georganiseerd met daarbij Anja of Aron van de vrijwilligerscommissie 
uitgenodigd. Heel goed. 

• Want daardoor hebben zich ouders aangemeld voor enkele 
vrijwilligerstaken. Super en alvast bedankt. Ook heeft het enkele nieuwe 
jeugdtrainers opgeleverd. 



 
De wedstrijden van zaterdag 31 augustus 2019 
De 1e wedstrijddag (bekerwedstrijden ) van het nieuwe seizoen was het op deze 
zonnige dag ontzettend druk op ons mooie sportpark. Het komt niet vaak voor 
maar alle 6 tegen 6 veldjes waren om 09.30 al in gebruik. Een mooi gezicht om 
iedereen weer te zien na een pauze van 3 maanden. JO8-2 met kinderen die voor 
het eerst op een groter veld mochten spelen was het wennen en de coaches 
Hans en Lowies hadden hun handen vol om de goede aanwijzingen te geven. De  
 
 
 
 
 
tegenstander had meer kwaliteit en dat was in de wedstrijd terug te zien. Mooi 
was het doelpunt van uitblinker Kuba en goed om te zien dat iedereen zijn/haar 
best deed. JO9-2 met de nieuwe coaches Frank en Rob speelde tegen Reusel 
Sport JO9-4 een prima pot voetbal en won dan ook verdiend met 14-4. Ga zo 
door jongens en meisjes. Complimenten!!. JO10-1 , het team van Joris, begon 
heel voortvarend aan de wedstrijd tegen EFC en kwam door veel inzet en goed 
voetbal al snel op een grote voorsprong. Helaas was de energie in het laatste 
gedeelte een beetje op (allemaal aanvallen, maar ook allemaal verdedigen !!) 
waardoor EFC nog aardig terug kon komen in de wedstrijd. Toch een mooie 7-6 
winst. JO10-2 , met gelegenheidscoach Joost van JO11-2, (trainer/coach Peter 
was fietsen in de Vogezen, Frankrijk) speelde een goede wedstrijd tegen 
Casteren/Netersel JO10-1. De inzet was goed, het schiep vele doelrijpe kansen , 
maar toch ging de winst naar de tegenstander. Reden: ook hier, niet alleen aan 
aanvallen denken maar ook aan het (mee)verdedigen. ”Leer goed omschakelen 
bij balverlies”. Daarnaast iets sneller handelen voor het doel en gerichter 
schieten. Prima jullie best gedaan jongens , Isis en Bloeme!!. Hapert JO9-1 , het 
team van Ruud en Guido, begon de wedstrijd tegen Oirschot Vooruit , zoals ze 
de vorige competitie geëindigd zijn: met veel inzet en goed voetbal. Uitstekend 
gedaan; 5-3 winst. We zijn benieuwd naar de volgende wedstrijden. 
Hapert JO11-1, het team van Pieter Egbers, speelde tegen SDO’39 vooral de 1e 
helft een prima pot voetbal en met mooie aanvallen en combinaties werd daar 
al de basis gelegd voor een grote overwinning met prachtige doelpunten. Uitslag 
20-2 (!!). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wedstrijd van de week:  
 
Zaterdag 7 september 2019:  
Hapert JO8-1 tegen Reusel Sport JO8-2. Aanvang 09.45 uur. Sportpark De 
Lemelvelden. 
JO8-1 het team van Ard , Menno en Rob was afgelopen zaterdag vrij van de beker 
en speelde een vriendschappelijk wedstrijd tegen EFC JO8-1 en die wedstrijd 
werd met grote cijfers gewonnen. (22-1 ) A.s. woensdag spelen ze de 
bekerwedstrijd uit tegen St HMVV/Hulsel en zaterdag mogen ze het thuis 
opnemen tegen Reusel Sport JO8-2. Dat belooft direct een mooie derby te 
worden. Het team bestaat uit enkele spelers die het afgelopen seizoen ook in 
JO8-1 stonden en aangevuld is met spelers vanuit JO7. De taak voor de leiding 
om van deze spelers weer zo snel mogelijk een hecht team te maken en ze 
voetballend weer veel bij te leren, maar dat is aan deze leiding wel 
toevertrouwd. Hopelijk spelen jullie a.s. woensdag een leuke uitwedstrijd en 
kunnen jullie daar zaterdag een vervolg aan geven. Heel veel succes. 

 
 
INGEZONDEN STUKKEN:  
 
Hapert JO11-1 – SDO ’39 JO11-1G: Onze eerste bekerwedstrijd stond tegen 
SDO’39 op het programma. Een team waar we het vorig jaar nog erg zwaar tegen 
hadden was vandaag voor ons geen partij. 
We startten erg sterk door direct druk op de tegenstander te zetten, goed aan 
te bieden en de bal rond te laten gaan. Jayden controleerde het middenveld, hij 
sloot goed aan, was aanspeelbaar en verdedigde goed mee. Philippe denderde 
op links regelmatig voorbij, speelde zijn  tegenstanders uit en kwam met veel 
mooie assist en goals. Jurre diep in de spits liep veel vrij, was goed aanspeelbaar 
en scoorde er op los. Ook achterin stond het de eerste helft goed met Ralf, Tim 
& Teun. Ze zorgden voor de opbouw en rust aan de bal en verdedigden 
uitstekend. Sluitpost Jort in de goal was in totale controle en keepte een goede 
wedstrijd. Ruststand: 12-0. De 2e helft vonden we het lastig het goede spel vast 
te houden en werden we slordig. We liepen te veel met de bal, behielden 
onvoldoende het overzicht en bleven niet meer gedisciplineerd op onze posities 
lopen. Hierdoor werden we achterin erg kwetsbaar en kreeg SDO’39 de nodige 
kansen. De krachtsverhouding was echter te groot en we bleven onze kansen 
creëren. Rune en Lucas speelden vanuit de verdediging goed mee en kwamen 
met prima voorzetten (maar vergeet niet bij bal verlies mee te verdedigen!). Sam 
nu in de spits was er op gebrand om te scoren en pikte ook zijn doelpunt mee.  
Complimenten team! een prima eerste wedstrijd met een mooi resultaat. Uitslag 
20-2.  



 
 
RoodWit 67 JO11-1G - Hapert JO11-2G: De eerste bekerwedstrijd van het 
seizoen en met 8 meiden en 2 "gastspelers", Bram en Bas, gaan we op jacht naar 
onze eerste overwinning. Met 4 nieuwe spelers is het nog puzzelen voor de 
coach en speelt iedereen, behalve onze gastspelers, elk kwart op een andere 
positie en daardoor is het af en toe nog zoeken. We beginnen scherp aan de 
wedstrijd en al snel scoort Imke de 0-1. De inzet is top, er worden veel ballen 
veroverd, en na een mooie actie van Nanou incl. panna wordt uit de voorzet de 
3-5 gescoord. Met rust staat het 4-7, nadat Bram enkele keren scoort, en ook 
Imke scoort nog een keer. Charlotte maakt zowel voor als na de rust echt mooie 
aanvallende acties op links en Emma, Carly, Lynn en Kim gaan onverstoorbaar 
door met ballen veroveren en spelen al goed over, en dat voor de eerste 
wedstrijd! Na de rust krijgen we nog maar één doelpunt tegen omdat Bas de 
baas is in zijn gebied, en redt een paar keer prachtig. Roos toont opnieuw haar 
schot kwaliteiten en na een prachtig schot op de lat scoort ze alsnog de 5-9. Het 
slotakkoord is voor Bram die daarmee totaal 8x scoort. Een welverdiende 11-5 
overwinning op het team uit Budel is dan ook het resultaat, en wanneer we deze 
inzet blijven tonen, we denken aan de omschakeling en de "man met de bal" aan 
te pakken, dan blijft het zeker niet bij deze eerste overwinning! 
 
Hapert JO10-1 – EFC JO10-2 
 
De eerste bekerwedstrijd stond op het programma, thuis tegen EFC JO10-2. 
Enkele veranderingen in het team: vaste keeper, wisseling van enkele spelers. 
Even wennen. Toch zagen we in het eerste kwart al mooie acties. Er werd in het 
begin mooi overgespeeld waardoor we al snel op 1-0 voorsprong kwamen en 
niet veel later 2-0. Een mooi begin dus. Na de eerste time out waren we weer 
zoekende en kregen we een tegendoelpunt, 2-1. Toen het weer wat beter begon 
te lopen, scoorden we de 3-1 en 4-1. Rust. Ook na de rust was het weer even 
zoeken en kregen we weer een tegendoelpunt, 4-2. Daarna was Hapert weer aan 
de beurt en liepen we uit naar een 6-2 voorsprong bij de laatste time out. Toen 
was de koek voor Hapert een beetje op. Er werd niet meer zo hard gelopen voor 
de bal, de jongens waren heel duidelijk moe. Eersel kwam ook behoorlijk terug 
naar een 7-6 stand. Een mooie, maar wel zwaar bevochten overwinning. 
 
Hapert JO10-2G - Casteren/Netersel JO10-1: De eerste Bekerwedstrijd tegen 
Casteren - Netersel. Als inval coach mag Joost het team van Peter coachen en de 
jongens én meiden hebben er zin in hoor! Als coaches zeggen we vaak: het begint 
bij "hard werken" en dat laten deze jongens en meiden echt zien. Dapper 
stapelen ze aanval op aanval, maken mooie acties en doelpunten maar krijgen  
 
 
 



 
 
ze helaas uit de tegenaanval ook vaak een doelpunt tegen. Er worden ontzettend 
veel kansen gecreëerd, en JO10-2G had vandaag veel meer verdiend. Totaal 
tegen de verhouding in eindigt de wedstrijd in 7-10. Als de jongens en meiden 
deze inzet blijven tonen, acties blijven maken, het vizier nog wat scherper krijgen 
en bij balverlies wat sneller omschakelen dan belooft dit veel voor komende 
wedstrijden! 
 
Oirschot V. JO9-1G – Hapert JO9-1G: Omdat het sportpark van Oirschot nog met 
een verbouwing kampt, mochten de jongens en meisje van JO9-1 een extra 
thuiswedstrijd spelen. Ook na de vakantie wisten ze elkaar nog heel goed te 
vinden! De meeste kansen waren voor Hapert maar écht afstand wisten we niet 
te nemen. De wedstrijd bleef dus wel spannend maar Hapert trok met 5-3 (of 
moeten we zeggen 3-5 ivm uitwedstrijd..?) aan het langste eind.  
 
Hapert JO9-2G – Reusel Sport/CoTrans JO9-4G 
 
Alle voetballers hadden weer erg veel zin in het nieuwe seizoen en dat bleek ook 
wel uit de aftrap. Binnen een minuut had Hapert de 1-0 er al in liggen via Mick. 
Daarna een gelijkopgaande strijd en een doelpunt voor Reusel. Daarna was het 
de beurt aan Jamal die erg goed gevonden werd door zijn teamgenoten. Hij 
maakte in een kort tijdsbestek maar liefst 4 doelpunten (Waarvan 2 erg mooie) 
en met ook nog een doelpunt van Maud in n mooie actie met Lente liep Hapert 
uit naar 6-1! Daarna was de concentratie even weg bij Hapert (Kan gebeuren!) 
en scoort Reusel 3 keer. Na de rust pakt Hapert het weer prima op en door een 
goeie actie van Daan krijgt Finn een kans die op de keeper schiet. Kort daarna is 
het wel raak en scoort Finn met een lage schuiver. Jelle zorgt door goed 
verdedigend werk dat Reusel niet een nieuwe kans krijgt en daarna komt Mick 
goed uit bij een volgende kans van Reusel. De moeders beginnen iets te fanatiek 
te worden aan de zijlijn maar het lijkt te helpen want Jamal scoort de 9-4! Toch 
komt Reusel weer terug naar 9-7 maar verder laat Hapert het niet komen 
doordat er door Teun erg goed verdedigd wordt! Daarna is het de beurt aan 
Jamal. Hij zorgt met 5 doelpunten voor een 14-7 eindstand waarbij 1 doelpunt 
zo hard door Julien werd ingeschoten dat de keeper de bal niet meer kon 
houden. Al met al een prima wedstrijd van allemaal en een perfect begin van het 
seizoen! 
 
EFC JO8-1 – Hapert JO8-1 (oefenwedstrijd)  
 
Na vorige week een onderlinge partij te hebben gespeeld tegen onze J08-2 om 
samen de spelregels te leren kennen, vandaag een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen EFC JO8-1. Na samen besproken te hebben dat we acties proberen te  
 



 
 
maken dat het niet erg is als je de bal verliest maar dat je dan wel weer meteen 
de bal dient af te pakken begonnen we aan de wedstrijd. In onze vertrouwde 
spekjes opstelling begonnen we goed aan de wedstrijd en stonden al snel met 5-
0 voor door doelpunten van Ties 2×, Tom, Xavi En Rens. In de eerste rust vonden 
de kinderen dat ze nog iets beter de bal konden afpakken bij balverlies. Dit 
gingen we proberen nog beter te doen. De 2de helft liepen we uit naar 8-0 waar 
de 6-0 voor wat discussie zorgde want wie scoorde deze nu Bas of Jasper de VAR 
heeft tot op heden nog geen uitsluitsel gegeven. Jasper en Tom Scoorde de 
andere goals. Loek en Billie hielden achterin goed het slot op het doel, Billie als 
keeper en Loek als laatste man. Na de welverdiende pauze met ranja gingen we 
verder met de wedstrijd en liepen we uit naar een 1-15 voorsprong met goals 
van Rens 4×, Xavi en Bas. De laatste helft  werd de eindstand 1- 22 bereikt met 
goals van Jasper 2×,Xavi en Billie 4×. 
We hebben allemaal goed gewerkt en na de wedstrijd samen Billie z’n verjaardag 
gevierd. 
 
Hapert JO8-2G – Reusel Sport/CoTrans JO8-3 
 
Yes, eindelijk!! Robin, Kuba, Sam, Nora, Anouk, Fedde, Lara en Maarten waren 
er helemaal klaar voor; de wedstrijd tegen Bladella! Vol energie gingen ze van 
start op het zonnige en warme terrein van VV Hapert.  
Even wat onwennig gingen ze van start en kreeg de tegenstander hierdoor wat 
meer ruimte. Helaas resulteerde dit in een achterstand bij aanvang van de 2e 
kwart.. Hapert kwam wat meer op stoom en wist wat mooie kansen te creëren. 
Kuba kon zelfs een kans omzetten naar een n prachtig doelpunt.  
Ook de het 3e kwart wist Hapert kansen te creëren, maar helaas niet te af te 
maken.. Iets waar de spelertjes van Bladella net sterker in waren.. Ondanks de 
ruime achterstand bleven onze jeugdige spelers onvermoeibaar doorgaan tot 
het eindsignaal!!! Helaas verloren met 1-15 maar naar mate de wedstrijd 
vorderde werd Hapert sterker! Zo zie je maar: de koppies niet laten hangen, 
maar doorgaan tot het einde!! Samen spelen maakt het spel nog mooier!! Ga zo 
door jongens en meiden!!  
 
Tot volgende week!! 
 
 
Redactie: Mariëlle Kieneker voorzetje@vvhapert.nl 
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