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1. CITAAT VAN DE WEEK:  

 

“Je hoeft niet altijd te winnen om winst te boeken in de voetbalontwikkeling 

van kinderen, maar  je moet als team wel altijd willen winnen”    

 

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

 

Zaterdag 17 september 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-2   RKVVO JO7-3    10.00 uur 

Hapert JO8-1   Rood-Wit Veldhoven JO8-3  09.45 uur 

Hapert JO10-1   Oirschot vooruit JO10-1   09.30 uur 

Hapert JO10-3   Dees/Vessem JO10-1   09.30 uur 

Hapert JO12-1    Oirschot Vooruit JO12-1   11.45 uur 

Hapert JO13-1   EFC JO13-2     11.30 uur 

Hapert JO15-2   EFC JO15-2     13.30 uur 

Hapert JO17-1   EFC JO17-2     13.30 uur 

Hapert JO17-2   Reusel Sport/Cotrans JO17-2  12.00 uur 

Hapert MO20-1   Orion MO20-1    13.45 uur 

 

Zaterdag 17 september 2022 – Uitwedstrijden:  

Netersel JO8-1    Hapert JO8-2    09.30 uur 

Reusel Sport/Cotrans JO9-3 Hapert JO9-1    09.00 uur 

DVS JO10-1    Hapert JO10-2    09.30 uur 

EFC JO10-3    Hapert JO10-4    09.00 uur 

Bladella JO11-2   Hapert JO11-1    09.30 uur 

EFC JO12-2    Hapert JO12-2    10.30 uur 

Beerse Boys JO15-2  Hapert JO15-1    13.00 uur 

Bergeijk JO19-1   Hapert JO19-1    14.45 uur 

 

Zondag 18 september 2022  

Hapert 1     Casteren 1      14.30 uur 

Zuiderburen 1   Hapert 2      10.00 uur 
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3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK, ZATERDAG 17 SEPTEMBER: 

Hapert JO8-1 tegen Rood Wit Veldhoven JO8-3JM. Aanvang 09.45 uur 

Ieder team mocht afgelopen zaterdag een wedstrijdje spelen, behalve JO8-1. 

Maar goed, a.s. zaterdag mogen ze het eindelijk gaan proberen. Het team van 

Toine Hurkx, Vincent Spoormans en Thijs Lepelaars is nog een erg jong team , 

maar het zijn wel spelers, die allemaal heel graag willen, leergierig zijn en 

coachbaar. Dus voor de trainers/coaches erg fijn om mee te werken. A.s. 

zaterdag komt Rood Wit Veldhoven op bezoek en dan kunnen ze laten zien dat 

ze in 2 weken training al veel bijgeleerd hebben. Jongens, luister goed naar 

jullie coaches, wees niet bang om de bal van de tegenstander af te pakken en 

zorg dat , als je de bal verliest, deze direct weer probeert af te pakken. Heel 

veel succes en geniet van het voetbalspelletje!!   

 

 

 

4. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK:  

Zaterdag 10 september 2022 - Thuiswedstrijden: 

Hapert JO9-1   EFC JO9-3     5-12 
Opmerking: Toch 5 keer gescoord. Heel goed 

Hapert JO10-2   Oirschot Voorruit JO10-2   9-7 
Opmerking: Zwaarbevochten maar wel verdiende overwinning. Knap hoor!! 

Hapert JO10-4   Bergeijk JO10-3    8-5 
Opmerking: Direct een mooie overwinning voor coach en trainer Joris. Was erg spannend! 

Hapert JO11-1       Netersel/Casteren JO11-1  1-13 
Opmerking: Volgende week opnieuw proberen 

Hapert JO12-1   Best Vooruit JO12-2   7-0 
Opmerking: Met goed voetbal zeer verdiende overwinning behaald.  

Hapert JO13-1   UNA JO13-2JM    1-4 

Hapert JO15-1   Woenselse Boys JO15-2   4-4 

Hapert JO15-2   UNA JO15-3     1-7 

Hapert JO17-1   DE Valk JO17-1    3-0 

Hapert JO19-1    Hoogeloon JO19-1     6-3 

 

Zaterdag 10 september 2022 - Uitwedstrijden:  

Reusel Sport JO8-3   Hapert JO8-2JM    9-5  

RKVVO JO10-2JM   Hapert JO10-1    4-3 
Opmerking: Paal en lat stonden winst in de weg 

Hoogeloon JO10-1   Hapert JO10-3    16-0  
Opmerking: Veel te groot niveauverschil, helaas 
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Hoogeloon JO12-1   Hapert JO12-2JM    2-2  

EFC JO17-3    Hapert JO17-2    5-0 

Woezik MO20-1   Hapert MO20-1    1-4  

 

Zondag 11 september 2022 

Vessem 1     Hapert 1      1-0 

 

 

 

5. DE WEDSTRIJDEN VAN ZATERDAG 10 SEPTEMBER DOOR DE OGEN VAN 

JACQUES: 

 

Na een erg warme en droge zomer begon vandaag voor de jeugdteams van de 

onderbouw de competitie en voor de bovenbouw stonden de bekerwedstrijden 

op het programma. Het zag er ’s morgens niet best uit met veel regen. Veel 

ouders twijfelden of het allemaal wel door zou gaan. Echter, zonder 

tegenbericht van de coördinatoren gaat het altijd door. Worden de wedstrijden 

afgelast dan krijgt u dat op tijd te horen. Dat geldt straks ook voor eventuele 

afgelastingen van de trainingen. U hoeft niet te bellen, vv Hapert licht u via de 

groepscoördinatoren op tijd in. En wat bleek: om 09.30 uur werd het droog en 

het bleef droog. Omdat ik zelf de aftrap van de mini’s samen met Thijs 

Philipsen, Ashraf Assad en Roy Bierens had, heb ik helaas maar 1 wedstrijd 

gezien en dat was JO12-1, het team van de coaches Ard van den Bisen en Rob 

Vosters. En dat team speelde een uitstekende wedstrijd tegen Best Vooruit. Er 

werd erg goed samengespeeld, prima verdedigd en uitstekend voor elkaar 

gewerkt. Best Vooruit had geluk dat ze over een goede keeper beschikten en 

Hapert niet alle kansen benutte, anders was de uitslag (nu 7-0) veel groter 

geweest. Goed gedaan jongens en coaches. Ga zo door en het wordt voor jullie 

een erg leuke competitie. De mini’s ( 17 in getal: 16 jongens en Jesslyn Beeren) 

hebben 1 uur en 15 minuten gewerkt aan hun techniek, het duel 1 tegen 1 en 

partijtjes 4 tegen 4 gespeeld. Het was een genot om ze weer lekker fanatiek 

bezig te zien. A.s. maandag start dan weer de 1e training en gaan we de 3 

teams samenstellen waarmee ze om de 2 weken een wedstrijdje gaan spelen. 
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6. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN: 

 

RKVVO JO10-2 – Hapert JO10-1 

Zaterdag 10 september, de zomervakantie is voorbij, de voetbaltraining is 

gestart, dus de 1ste wedstrijd staat op deze natte zaterdagochtend op het 

programma. RKVVO speelt op kunstgras, dus de wedstrijd wordt niet 

gecanceld….. gelukkig niet, want de jongens staan te poppelen om het veld 

weer op te kunnen. We beginnen het 1ste kwart met Siem in de goal en de 

andere mannen staan op de “vaste” positie op het veld. Er wordt afgefloten en 

de wedstrijd is begonnen. De mannen zijn nog niet vergeten hoe het spelletje 

werkt, maar het is na 3 maanden afwezigheid even wennen. Hapert probeert 

de goal van RKVVO op te zoeken, maar een doelpunt maken wil nog niet 

lukken. En daar is RKVVO en weet meteen te scoren. Hapert laat zich niet 

kennen, samenspel tussen Miel, Teun en Jens om naar de goal toe te werken, 

overspelen, goede kans, maar helaas naast. Op naar het 2de kwart. En weer 

weten de weg naar doel van RKVVO te vinden: schoten op goal, bal opvangen 

op de borst/uithalen/tegen de paal…. En opeens kantelt de wedstrijd en ziet 

RKVVO kans om er 2-0 van te maken. Vanaf de zijkant zien we mooi overspel, 

er wordt weer druk gezet op de tegenstander, er wordt samen gewerkt en het 

doel wordt gevonden. En daar is Jens, en maakt 2-1. In de rust worden de 

mannen toegesproken door de Jorg en Robert: omschakelen, rust houden als je 

aan de bal bent, positie, omschakelen, passen, indribbelen, meelopen….. van 

de zijkant horen we bekende termen. Op naar het 3de kwart. Hapert wisselt 

van keeper, want Jade komt in de goal. De peptalk heeft geholpen, want ze 

lopen meteen naar de goal van RKVVO en maken de gelijkmaker. De mannen 

lijken in dit kwart het wedstrijdgevoel weer te krijgen want ze spelen goed. 

Helaas maakt RKVVO toch 3-2. Diverse posities worden in het 4de kwart 

veranderd waardoor spelers een beetje moesten wennen. Maar door een 

afstandsschot  wordt de stand weer gelijk gemaakt. De spanning stijgt in de 

wedstrijd en de kans op 3-4 is zeker aanwezig: Siem schiet op de paal, Bas loopt 

vanuit het middenveld door naar de goal maar gaat net voorlangs, Sander 

houdt ballen achterin goed tegen, Jade maakt een paar mooie reddingen, maar 

helaas moet hij toch nog een goal doorlaten. Hapert probeert toch nog een 

gelijkmaker te maken, maar helaas blijft 4-3 de eindstand. 

 

Hapert JO10-2 – Oirschot Vooruit JO10-2 

Deze week mogen onze jongens het opnemen tegen de jongens van Oirschot 

Vooruit. Wederom een mooi clubje ouders, opa’s en oma’s langs de lijn om 
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Hapert te supporteren gaat na het klinken van het fluitsignaal de wedstrijd van 

start. Oirschot Vooruit weet al snel de 0-1 te scoren maar niet lang hierna weet 

Vince met een weergaloze actie de stand gelijk te trekken naar 1-1. Enkel 3 

minuutjes later scoort Stef W de 2-1. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd en 

laten een mooi potje voetbal zien.  Stef W trapt af vanaf de zijlijn, aanname van 

Vince waarna hij de 3-1 scoort. Maar Oirschot Vooruit komt terug… met een 

hele mooie redding van Ries weet hij een tegen doelpunt te voorkomen en ook 

onze keeper Daan weet met een super actie de bal uit doel te houden. Door de 

goede verdediging van Stef S wordt het Oirschot Vooruit lastig gemaakt te 

scoren. Hierna is het Kevin die maar liefst 2x vlot achter elkaar scoort en de 

stand op 5-1 zet. Het spel wordt even stil gelegd na een blessure bij Oirschot 

Vooruit waarna de jongens weer van start gaan. Het is Ries die vervolgens de 6-

1 scoort, een prachtig doelpunt, de bal gaat via de paal in het doel. Na een hele 

mooie redding van keeper Daan ziet Oirschot Vooruit toch een opening om de 

score op 6-2 te zetten. Met deze geweldige tussenstand klinkt het fluitsignaal 

voor rust. Na wat drinken en oppeppende woorden van de trainers gaat Hapert 

vol goede moed beginnen aan hun tweede helft. Deze blijkt een flinke 

uitdaging. Het fanatisme en de volle bak inzet van de eerste helft begint zijn tol 

te eisen, Hapert heeft het lastig en de vermoeidheid slaat toe. Hierdoor weet 

Oirschot Vooruit drie keer te scoren, de stand staat 6-5. Tijd voor actie, nog 

even alles geven! De strijd gaat weer gelijk op en met mooi overspel komt 

Hapert terug en is het Ries die de 7-5 scoort. Keeper Daan heeft flink te 

werken, houdt met mooie reddingen een paar ballen tegen waarna er toch 

eentje het doel bereikt, het is 7-6. Wat een ontzettend leuke en spannende 

wedstrijd om naar te kijken! Nu wordt ook het harde werken van Bodi beloont 

met een prachtig doelpunt, hoppa 8-6 voor Hapert. Het lukt Oirschot Vooruit 

nog een keer te scoren, 8-7, waarna Stef W de wedstrijd met een eindstand op 

9-7 weet af te sluiten. Super knap gewerkt samen!! 

 

Hapert JO10-4 – Bergeijk JO10-3 

Vandaag stond de eerste wedstrijd (onder leiding van Joris) op het programma 

tegen Bergeijk. Het was nog even spannend of het wel doorging in verband met 

de regen, maar toen we wilden beginnen, hield het ongeveer op. Het was weer 

even wennen, maar de jongens en meiden gingen goed van start. Het ging best 

gelijk op. Ondanks het goede keeperswerk van Tess en ook het verdedigen van 

Tim en Dylano, lukte het Bergeijk om de 0-1 te scoren. In het tweede kwart 

kwam Hapert op voorsprong door doelpunten van Dylano en Kris. Na de rust 

wist Bergeijk nog 3x te scoren en wij nog 2x door doelpunten van Tess en 
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Dylano.  Het werd nog spannend want met de laatste 10 minuten op de klok 

stond het 4-5 voor Bergeijk. Maar we lieten de kopjes niet hangen en Anouk 

scoorde de 5-5! Dat gaf weer even vertrouwen want Dylano lukte het 

uiteindelijk om nog 2x te scoren en in de laatste minuut nog een goal van Kris! 

Ook Ilvi had heel goed meegedaan (van JO10-3) door veel ballen te 

onderscheppen. Zo werd de eerste wedstrijd met 8-5 gewonnen! Allemaal hard 

gewerkt jongens en meiden! Op naar volgende week, uit tegen EFC! Ilvi 

bedankt voor het meedoen! 

 

 

 

7. VOORZETJES:  

•  Ook komend seizoen wordt de competitie weer verdeeld in 4 fases. Na 

elke fase vindt er weer een herindeling van de competitie plaats. 

Belangrijkste reden: zoveel mogelijk wedstrijden laten spelen waarin de 

teams redelijk goed tegen elkaar opgewassen zijn. Helaas en dat is ieder 

seizoen weer de realiteit lukt dat bijna nooit!!. Dat hebben we afgelopen 

zaterdag alweer gezien bij enkele teams ( JO9-1, JO10-3 en J011-1) 

• Onze mini’s: komend seizoen starten wij met erg veel minispelers. Op dit 

moment hebben wij ongeveer 18/20 kinderen. Dat is in vergelijking met 

de start in andere jaren erg veel. En er komen er ( heel mooi) nog steeds 

meer bij.  

• Graag willen we natuurlijk van alle ouders van de mini’s weten of hun 

kinderen op zaterdag om de 2 weken een wedstrijdje willen spelen. Geef 

dit door aan Roy Bierens, groepscoördinator J0-7 

• Met Thijs Philipsen, Ashraf Assad en Hans Snelders hebben we nu 3 

trainers. Dat is nog te weinig. Dus: Wie wil op maandag de mini’s helpen 

in hun voetbalontwikkeling? De training is  alleen op maandag van 18.15 

tot 19.15 uur en elk team speelt 1 keer in de 2 weken een wedstrijdje 

thuis of uit om 10.00 uur. Super leuk om te doen.  

• Er is wat verandering gekomen in de samenstelling van onze 

jeugdcommissie.  

o Ruud Teunissen, onze jeugdvoorzitter, wordt vervangen 

door Eric Verdonschot, afgelopen seizoen de 

groepscoördinator van 07 t/m 09;  

o Eric op zijn beurt wordt vervangen door Roy Bierens, vader 

van Djenna en Revi;  
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o Robert Botram, coördinator 017 en 019, is gestopt en wordt 

vervangen door Joep Koolen (Joep was al coördinator van 

015 en krijgt er nu dus 017 en 019 bij.);  

o Pieter Egbers, coördinator 010-011- 012 en O13, stopt ook 

en wordt tijdelijk vervangen door Chantal van der Velden; 

o Menno van de Ven (opvolger van Leonie Jansen) blijft de 

wedstrijdsecretaris jeugd;  

o Mieke Blankers (opvolger van Daphne Beenhakkers) blijft de 

secretaris;  

o Technisch coördinator onderbouw( 07 t/m 012) is  Jacques 

Lammers;  

o Technisch coördinatoren  bovenbouw ( O13 t/m 019) zijn 

Anton de Kok en Bernard van de Hurk; 

o Scheidsrechterbegeleiding en coördinatoren scheidsrechters 

zijn Wendy Gijsbers en Jos Minkels.  

• Ruud, Robert ,Pieter, Daphne en Leonie: namens heel de vereniging heel 

hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren.  

• Samen met vv Bladella starten in oktober 14 trainers met de 

pupillencursus van de KNVB. Vijf jeugdtrainers van Bladella en 9 

jeugdtrainers van vv Hapert. De cursus bestaat uit 6 vrijdagavonden, 

waarvan 3 avonden in Bladel en 3 in Hapert. Het is best een pittige 

cursus, maar ook een zeer nuttige cursus, waarin de cursisten heel veel 

handvatten aangereikt krijgen om goede trainingen aan onze jeugd te 

geven. Wij wensen de trainers heel veel succes! 

• Ook dit seizoen hebben we weer enkele nieuwe trainers binnen ons 

jeugdkader. In de komende voorzetjes stellen zij zich aan u voor. 

• Voor de ouders van de onderbouw: elke maandag liggen er bij de ingang 

van de kantine de nieuwe Voorzetjes. 

• Hein Castelijns en Stef, Suze en Roy Smetsers  zijn gisteren gespot tijdens 

de MCB Direct Parelrun en de Sterrenstrand Kidsrun in het centrum van 

Eersel. Heel goed gelopen allemaal. Top! 

• Na de 1e bekerwedstrijd van Hapert 1 ( 6-1 winst tegen Were Di uit 

Tilburg) werd gisteren de 2e bekerwedstrijd tegen Vessem met 1-0 

verloren. 
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KOPY: Wedstrijdverslagen mogen verzonden worden naar voorzetje@outlook.com. Graag 

maximaal 200 woorden! Leuke wedstrijdfoto, weetje over je team of iemand in het zonnetje 

zetten, bijvoorbeeld om een geweldige actie tijdens de wedstrijd? Stuur het ook gerust in! 


