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1. CITAAT VAN DE WEEK:  

 

“Zorg ervoor dat je ook weer niet teveel coacht langs de lijn, maar maak vooral 

in de trainingen voldoende duidelijk wat jouw bedoeling is en laat de spelers 

daarin meedenken”    

 

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

 

Zaterdag 24 september 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-1   Hoogeloon JO7-1    10.00 uur 

Hapert JO7-3   Bladella JO6-1a    10.00 uur 

Hapert JO8-1   Knegsel/Steensel JO8-2   09.45 uur 

Hapert JO8-2   Beerse Boys JO8-2    10.30 uur 

Hapert JO10-3   Reusel Sport/Cotrans JO10-3  09.30 uur 

Hapert JO11-1   DEES/Vessem JO11-2   10.30 uur 

Hapert JO12-2    Reusel Sport/Cotrans JO12-2  11.45 uur 

Hapert JO15-1   Oirschot Vooruit JO15-2   12.30 uur 

Hapert JO19-1   Oirschot Vooruit JO19-2   14.30 uur 

 

Zaterdag 24 september 2022 – Uitwedstrijden:  

Rood Wit Veldhoven JO10-1 Hapert JO10-1    10.00 uur 

FC Eindhoven JO10-2  Hapert JO10-2    09.30 uur 

DEES/Vessem JO10-2  Hapert JO10-4    11.00 uur 

RPC JO12-2    Hapert JO12-1    11.30 uur 

Marvilde JO13-1   Hapert JO13-1    10.00 uur 

Unitas ’59 JO15-4   Hapert JO15-2    12.45 uur 

UNA JO17-2    Hapert JO17-1    15.15 uur 

Steensel/Knegsel JO17-1  Hapert JO17-2    14.30 uur 

Trekvogels MO20-1  Hapert MO20-1    13.00 uur 

 

Zondag 25 september 2022  

Hapert 1     DBS 1       14.30 uur 

Hapert 2    RKSV Nuenen 2    12.00 uur 
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3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK, ZATERDAG 24 SEPTEMBER: 

 

Hapert JO8-2 - Beerse Boys J08-2. Aanvang 09-45 uur 

Hapert JO8-2 , het team van Frederik Hoekstra en onze nieuwe trainer/coach 

Tom Putmans , bestaat uit spelers en speelsters die allemaal overgekomen zijn 

vanuit de mini’s. De eerste 2 wedstrijden hebben ze verloren tegen te sterke 

tegenstanders en omdat er bij het veroveren van de bal door de tegenstander 

niet direct werd terugverdedigd. Dat heet omschakelen bij balverlies. Voetbal is 

allemaal aanvallen , maar ook allemaal verdedigen. Elkaar helpen en altijd echt 

je best doen om de bal van de tegenstander af te pakken. Heb je de bal, dan is 

het bij JO7, JO8 en JO9 belangrijk dat je zo snel mogelijk met de bal naar het 

doel van de tegenstander dribbelt. Verlies je de bal, dan probeer je direct weer 

de bal te heroveren. En zeker niet bang zijn om moe te worden. Dus deze week 

goed trainen, goed luisteren, moe worden op de training en dan zaterdag aan 

iedereen laten zien dat je als team wilt winnen. Winnen is niet het 

allerbelangrijkste, maar wel leuk natuurlijk. Succes allemaal en denk eraan: wij 

zijn erbij!! 

 

 

 

4. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK:  

 

Zaterdag 17 september 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-2   RKVVO JO7-3    11-8 
Opmerking: Goed begin van mini’s 2  

Hapert JO8-1   Rood-Wit Veldhoven JO8-3  30-0 
Opmerking: Lekker veel gescoord!    

Hapert JO10-1   Oirschot vooruit JO10-1   7-7 
Opmerking: Af en toe concentratieverlies    

Hapert JO10-3   Dees/Vessem JO10-1   11-7 
Opmerking: Leuke wedstrijd!     

Hapert JO12-1    Oirschot Vooruit JO12-1   4-5 
Opmerking: Op karakter en prima mentaliteit goed teruggekomen!     

Hapert JO13-1   EFC JO13-2     3-2 

Hapert JO15-2   EFC JO15-2     0-6 

Hapert JO17-1   EFC JO17-2     2-4 

Hapert JO17-2   Reusel Sport/Cotrans JO17-2  6-1 
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Hapert MO20-1   Orion MO20-1    6-0 
Opmerking: 2e overwinning op een rij!     

 

Zaterdag 17 september 2022 – Uitwedstrijden:  

Netersel JO8-1    Hapert JO8-2    11-2 
Opmerking: Tegenstander opnieuw veel te sterk. Helaas!     

Reusel Sport/Cotrans JO9-3 Hapert JO9-1    12-3 
Opmerking: Nieuwe coaches Chris en Bart waren tevreden. Eef heeft haar debuut gemaakt!    

DVS JO10-1    Hapert JO10-2    3-11 
Opmerking: Opnieuw prima overwinning voor dit jonge team!     

EFC JO10-3    Hapert JO10-4    10-3 
Opmerking: Op het laatst liep EFC uit. Debuut van Asil!     

Bladella JO11-2   Hapert JO11-1    3-1 

EFC JO12-2    Hapert JO12-2    6-1 

Beerse Boys JO15-2  Hapert JO15-1    2-1 

Bergeijk JO19-1   Hapert JO19-1    1-2 
Opmerking: 2e overwinning! Ga zo door!  

 

Zondag 18 september 2022  

Hapert 1     Casteren 1      3-0 

Zuiderburen 1   Hapert 2      1-1 

 

 

 

5. DE WEDSTRIJDEN VAN ZATERDAG 17 SEPTEMBER DOOR DE OGEN VAN 

JACQUES: 

 

Met 2 mooie nieuwe minidoeltjes mocht J07-2, het team van trainer/coach 

Thijs Philipsen op het hoofdveld ( Jos bedankt!) haar 1e wedstrijd spelen tegen 

RKVVO J07-3. En alle jongens en Jesslyn hadden er veel zin in en ook alle ouders 

en opa’s en oma’s op de hoofdtribune zagen dat er zowel door Hapert als door 

RKVVO een groot aantal doelpunten gemaakt werden. Uitslag 11-8 (?). Een 

goed begin. Hapert JO8-1 speelde tegen Rood Wit Veldhoven en was wedstrijd 

van de week. Echter het team van de coaches Toine en Vincent overklaste de 

tegenstander volledig. Dus er was helaas geen sprake van een “ echte” 

wedstrijd. Toch hadden ze in het maken van de doelpunten veel plezier. Uitslag 

30-0 ( hebben we ooit zo’n grote uitslag bij onze jeugd gezien?). Hopelijk in de 

volgende wedstrijden meer tegenstand. Hapert JO10-1 begon fel aan de 
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wedstrijd en kwam daardoor verdiend op voorsprong. Helaas zakte de 

concentratie af en toe wat weg en kon Oirschot Vooruit terugkomen in de 

wedstrijd. Er had meer ingezeten dan een 7-7 gelijkspel. Denk aan een goed 

balaanname, een goede inspeelpass en minder vaak onnodig lopen ( = 

dribbelen ) met de bal. Hapert JO10-3 maakte er samen met Dees/Vessem een 

leuke wedstrijd van. Met hulp van Rens en Jasper behaalde het team van Bas, 

Lowies en Maarten een mooie 11-7 overwinning. Hapert JO12-1 vergat in het 

1e kwart de duels te winnen ( te afwachtend, niet fel in de duels en een minder 

goede omschakeling bij balverlies) en kwam daardoor verdiend op een 0-2 

achterstand. Door goed coachen van de trainers ( accent op een  snellere 

omschakeling, binnenkant verdedigen en het  speelveld klein maken bij 

balverlies ) ging het daarna stukken beter. Na een 0-4 achterstand kwam het 

team van Rob en Ard op karakter en voetbalbeleving terug tot 4-5. Knap 

gedaan, veel geleerd en een goede mentaliteit getoond. Toeschouwers hebben 

genoten.    

 

 

 

6. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN: 

 

10-09-2022 

Vanwege (waarschijnlijk) een vertraging in de mail kwamen vorige week een 

aantal wedstrijdverslagen later binnen dan de bedoeling was. Bij deze plaatsen 

we deze alsnog!   

 

Reusel sport/Cotrans JO8-3 – Hapert JO8-2 

Voor onze eerste wedstrijd mochten we in de stromende regen op bezoek bij 

Reusel Sport J08-03. Ondanks het regenachtige weer had iedereen er veel zin 

in. We begonnen wat voorzichtig en kwamen al snel met 4-0 achter. Het is ook 

wel lastig want we speelden voor het eerst positiespel. Toch ging het 

gaandeweg de wedstrijd steeds beter en scoorden we (via de voet van Levi) in 

de eerste helft onze 1ste en 2de goal. Rust stand 5-2.De tweede helft 

probeerden we iets sneller naar voren te spelen en daarmee ging de wedstrijd 

gelijk op. Door de regendruppels heen scheen de zon en zagen we steeds meer 

kansen ontstaan en werd er ook iets feller verdedigd. De eindstand was 9-5 en 

de goals zijn gescoord door Levi, Isabel en Morris op aangeven van vrijwel 

iedereen op het veld, zelfs tweemaal van onze keeper Luuk die heel goed 
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gekeept heeft.Trots op het team en onze eerste wedstrijd en we kijken uit naar 

de volgende! 

 

Hapert JO11-1 – St. Casteren/Netersel JO11-1 

Vandaag was het voor onze jongen de eerste kennismaking om op een groot 

(half) veld en om met 8 tegen 8 te spelen. Dat was te merken qua conditie en 

het zoeken naar wat precies elkaars positie is op het veld. Ondanks de forse 

nederlaag heb ik een hoop positieve dingen gezien: goed keeperswerk van onze 

twee keepers, in het derde kwart van de wedstrijd ging het echt gelijk op en 

maakten we via goed samenspel de ere treffer. Ook lieten onze spelers 

werklust en vechtlust zien. Nu gaan we ons in de training bezighouden met 

fitter worden, oefenen om beter samen spelen en dan komen de punten 

vanzelf.  Ik heb er in ieder geval zin in om samen met jullie dit voor elkaar te 

krijgen! Forza Hapert JO11 

 

 

17-09-2022 

 

Hapert JO8-1 – Rood Wit Veldhoven 

Vandaag mochten we na 2 weken trainen weer onze eerste wedstrijd spelen en 

wel tegen rood wit Veldhoven. Na een paar minuten voetballen stonden we al 

ruim voor, waardoor Morris niet veel te doen had. Iedereen heeft deze 

wedstrijd zijn doelpuntje kunnen scoren. Je zag dat er ook goed overgespeeld 

werd, waardoor er veel mooie doelpunten waren. Helaas was de tegenstand 

minimaal waardoor het op het einde 30-0 voor Hapert was. Hierdoor is de 

eerste overwinning een feit. Volgende week zal het wellicht lastiger worden 

tegen Knegsel/Steensel. 

 

Hapert JO10-1 – Oirschot Vooruit JO10-1 

De eerste thuiswedstrijd staat weer op het programma. Vandaag spelen we 

tegen Oirschot JO10-1. In de warming op heeft iedereen zich goed warm 

gelopen onder het nummer “Huts”. Maar buiten dat was ook onze trainer van 

vorig jaar, Jip, gespot langs de kant. Het was dan ook voor Jip dat we er alles 

aan zouden doen om het beste voetbal te laten zien wat we hebben. En zo 

begon het. Al snel stond het 3-1 door goals van Siem (2x) en Jens. In het 

tweede kwart zakte het even helemaal in. Oirschot liep over Hapert heen en 

we kwamen even met 3-4 achter. Jens maakte zijn tweede goal waardoor we 
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gingen rusten net 4-4. Het was Jade die weer perfect stond te keepen dat 

Oirschot niet de wedstrijd al besliste in het tweede kwart. Na rust maakten we 

snel de 5-4 maar Oirschot maakte ook weer gelijk. Het laatste kwart was het 

moment van Miel. Hij maakte de 6-5. Het voelde alsof de winst nu binnen was. 

Oirchot schoorde toch 2x achter elkaar. Maar in de laatste minuut van de 

wedstrijd was het Miel die vanuit een corner de bal over de verdediging achter 

de keeper krulde. De eindstand: 7-7. 

 

DVS JO10-1 – Hapert JO10-2  

DVS begon sterk aan de wedstrijd en wist 2 keer te scoren. Vince, Bodi en Stef 

W. kregen ook kansen voor Hapert maar deze werden door de paal en keeper 

uit de goal gehouden. Uiteindelijk wist Bodi te scoren. Na een peptalk van de 

coach wisten Kevin en Stef W. beiden het doel te vinden. Maar DVS gaf niet op 

en ging op zoek naar de aansluiter. Ries wist met regelmaat de bal van de 

tegenstander af te pakken en Daan maakte een paar mooie reddingen 

waardoor DVS niet wist te scoren. In de tweede helft raakte de energie bij DVS 

op en scoorde Hapert maar liefst 5 keer. Hapert zakte even in en hier maakte 

DVS weer handig gebruik van door te scoren. De jongens waren weer wakker 

en na een goede overname van de bal door Stef S werd het doel weer 

gevonden. In de staart van de wedstrijd werd er door goed samenspel nog 2 

keer gescoord. Eindstand 3-11. 

 

Hapert JO10-3 – DEES/Vessem JO10-1 

Direct na aftrap 2 mooie kansen voor Loek en Levi, waarna Rens scoort, 1-0. 

Mooi begin van de wedstrijd voor Hapert. Er wordt flink over en weer gespeeld 

en te zien is dat de teams aan elkaar gewaagd zijn. Na 2 mooie reddingen van 

Luuk en Nora weet DEES/Vessem het doel te raken en is het 1-1. Na een korte 

rust pakt DEES/Vessem de leiding en scoort 2x. 1-3. Hapert laat zich niet 

kennen en zet de aanval weer in. Mooie kans voor Kyana, net over en schot op 

goal van Nora, net naast. DEES/Vessem zet de aanval in en ondanks goede 

verdediging van Ilvi toch een doelpunt tegen, 1-4. Hapert neemt weer de 

leiding. Direct 2 doelpunten door Jasper en Nora. Goede samenwerking tussen 

Ilvi, Max en Loek voorkomt nog een doelpunt van DEES/Vessem. Ruststand 3-4. 

2e helft begint met een paar uitstekende reddingen van Loek, waarna 

DEES/Vessem toch scoort 3-5. Hapert pakt de rust, waardoor Nora de tijd heeft 

om af te zakken naar het doel. 4-5. Hapert werd gehinderd door de scheids, 

maar kon ondanks dat toch een doelpunt van DEES/Vessem voorkomen. 

Hapert weer aan de bal met 2 doelpunten van Levi en Rens als resultaat, 6-5. 
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Laatste 10 minuten. Paar kansen voor Ilvi en Loek, waarna DEES/Vessem 2x 

scoort, 6-7. Nog een kans voor Kyana, een aantal goede reddingen door keeper 

Levi en daarna alleen maar doelpunten voor Hapert. Jasper weet nog 4x te 

scoren en Max maakt zijn eerste doelpunt door mooi in een boogje over de 

keeper heen te schieten. Eindstand: 11-7. Hard gewerkt jongens en meiden! 

Rens en Jasper, bedankt voor het meespelen! 

 
 

Bladella JO11-2 – Hapert JO11-1 

Na de forse nederlaag van vorige week was het spannend hoe het vandaag zou 

verlopen. Gelukkig een totaal ander verloop deze keer. Onze jongens werkten 

hard en kwamen verdiend voor met 0-1. Deze stand bleef staan tot 10 minuten 

voor het einde, 1-1. Helaas duurde de wedstrijd precies 2 minuten te lang en 

maakte Bladella nog twee goals.  3-1. Maar vandaag gezien dat hard werken 

loont en je samen veel kunt bereiken. Op naar de eerste punten maar eerst 

weer hard trainen. Kijk om je heen zowel tijdens het verdedigen als het 

aanvallen en blijf er altijd voor gaan, ook als je moe bent. 

 

Hapert JO12-1JM – Oirschot Vooruit JO12-1 

Na een makkelijke overwinning afgelopen week, stond er nu een lastigere 

tegenstander gepland. De eerste helft had Oirschot duidelijk overwicht. Jamal 

startte met een mooie kopbal die net over ging. Vervolgens kwamen er 3 

mooie kansen van Oirschot, ondanks het erg mooie keeperswerk van Lars ging 

de derde bal er uiteindelijk in. Snel daarna volgende de 0-2. Tweede kwart ging 
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net wat beter, weer een mooie kans van Jamal: paal! Ondanks het beter spel 

van Hapert na de rust, kregen ze toch nog twee goals tegen, maar als snel 

daarna kwam de eerste treffer van Hapert. Via een mooie voorzet van 

invalspeler Julian werd het net voor de rust 1-4 door een treffer van Xavi. Het 

laatste kwart werd er echt goed gespeeld. Rens die voor de rust zorgde, Boris 

voor de snelheid over links en Loek die erg goed stond te keepen! Xavi maakt al 

snel de 2-4, daarna Julian de 3-4 na een prima voorzet van Jasper. Het werd 

spannend, valt er nog te winnen? Twee mooie afstandsschoten van Niek en 

Billie volgden. Na de laatste score van Billie hoopten we dat er nog enkele 

minuten blessuretijd bij kwamen, maar helaas…. Eindstand 4-5! 

 

 

 

7. VOORZETJES:  

• Onze mini’s hebben er weer 2 mooie nieuwe minidoeltjes bijgekregen. 

Daardoor hebben we voor onze mini’s, nu ongeveer 20 in totaal , 6 

doeltjes , zodat elk van onze 3 teams op het einde van de training lekker 

een partijtje met doeltjes kan spelen. 

• Voor alle andere (jeugd)teams geldt: deze doeltjes zijn op MAANDAG 

uitsluitend bestemd voor de mini’s. Op andere trainingsdagen mogen 

ook de andere teams daar gebruik van maken. 

• Verzoek: na gebruik de doelen terugplaatsen op het platvorm tussen veld 

F en B/E. Dat geldt natuurlijk voor alle teams. Gebruikte doelen/doeltjes 

niet laten staan op het veld, maar terugzetten op de plek waar ze horen 

te staan. 

• Graag verzoek aan alle ouders en trainers: let op dat de kinderen 

(voetballende of broertjes / zusjes) niet in de doelnetten klimmen. De 

netten zijn daar niet tegen bestand. Het zorgt ieder jaar weer voor een 

onnodige kostenpost. Spreek de kinderen erop aan 

• Beste ouders: Onze trainers hebben er veel plezier in om jullie kinderen 

te helpen in hun voetbalontwikkeling. Zij besteden daar veel vrije tijd 

aan. Ze doen allemaal hun uiterste best om het ook zo goed mogelijk te 

doen. Dat lukt vaak wel, maar niet altijd. Toch vragen wij iedereen om 

het coachen en begeleiden van jouw kind helemaal over te laten aan de 

trainer/coach. Dat is ook voor de kinderen zelf het meest duidelijke. Wij 

begrijpen dat dat soms best moeilijk is. Positief aanmoedigen langs de 

zijlijn is altijd zeer welkom, maar laat andere aanwijzingen 
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(technisch/tactisch) naar het kind achterwege. Ben je het ergens niet 

mee eens, bespreek dat gewoon met de trainer/coach.  

• De laatste bekerwedstrijd van Hapert 1 tegen Casteren 1 is met 3-0 

gewonnen. Volgende week start de competitie met een thuiswedstrijd 

tegen het Eindhovense DBS. Wie wordt de mascotte? 

• Hapert 2 heeft gisteren haar bekerwedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld tegen 

De Zuiderburen. Volgende week de 1e competitiewedstrijd thuis tegen 

RKSV Nuenen   

• Als je als team 10 ballen meeneemt naar het trainingsveld is het de 

bedoeling dat er ook weer 10 ballen teruggenomen worden. Daarnaast 

laat geen troep (lees: afval) achter op de velden.   

 

 

8. NIEUWS VANUIT DE KANTINE: 

 

Linda Keeris stopt zoals al eerder aangegeven is met haar functie als 

kantinebeheerster. Verheugd zijn wij om te mogen meedelen dat er inmiddels 

een kantinecommissie gevormd is, die haar taken heeft overgenomen. Deze 

commissie bestaat uit Stefi van Hoof, Bianca Kee en Jos Minkels. Samen met 

het barpersoneel en andere vrijwilligers hebben zij er enorm veel zin in om te 

zorgen dat we een bruisende kantine blijven houden. 

 

De verschillende taken zijn als volgt verdeeld: 

Inkoop:      Stefi van Hoof 

Administratie:     Bianca Kee 

Aanspreekpunt/coördinatie:  Jos Minkels 

Planning:     Fieke Schaafstra en Maud Bottram 

 

We willen graag meer structuur brengen in de processen. Achter de schermen 

wordt hier al druk aan gewerkt. Het eerste wat jullie hiervan zullen merken, is 

dat alle vragen, wensen, suggesties m.b.t. de kantine gesteld kunnen worden 

via kantinevvhapert@gmail.com. Geef het tijdig door, dan kan de  

kantinecommissie bekijken wat mogelijk is. Bij deze willen wij als bestuur van 

VV Hapert Linda enorm bedanken voor haar tijd en inzet! Gelukkig verdwijn je 

niet uit beeld en zullen we je regelmatig nog op ons sportpark zien als 

supporter van je kinderen. En natuurlijk wensen wij Stefi, Bianca en Jos heel 

veel succes! 
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9. SPELERS JO12-1 TEKENEN 1-JARIG CONTRACT BIJ VV HAPERT: 

 

Na stevige onderhandelingen de afgelopen weken zijn afgelopen zaterdag in de 

bestuurskamer van VV Hapert de eenjarige contracten getekend van de spelers 

van JO12-1. Leiders, trainers en spelers hebben samen duidelijke afspraken 

gemaakt. Natuurlijk alles vastgelegd op de gevoelige plaat. 

   
 

 

 

10. EVEN VOORSTELLEN:  

 

Mijn naam is Chantal van der Velden, 39 jaar en mama van Jasper en Robin. 

Onze jongens voetballen al ruim 5 jaar met veel plezier bij VV Hapert. Omdat 

Pieter zijn rol als jeugd coördinator heeft neergelegd is mij gevraagd om deze 

rol tijdelijk te vervullen. Ik ben werkzaam als Business Intelligence 

specialist/Data Scientist bij GGzE waar we met slimme data oplossingen de 

enorme druk in de zorg proberen te verlichten. Daarnaast werk ik 1 dag in de 

week als docent Information Management bij Tilburg University. In mijn vrije 

tijd speel ik volleybal in het eerste van VC Bladel. Tevens geef ik daar training 

aan kinderen in de leeftijdscategorie 6 t/m 12 en aan een herenteam. Ik hou 

van het verenigingsleven, een veilige plek waar kinderen sportief met elkaar 

bezig zijn en daarnaast ook heel veel leren op sociaal vlak. Voor volwassenen is 

het een plek om te ontspannen en te ontmoeten. Laten we met zijn allen 

ervoor zorgen dat we een steentje bijdragen aan deze mooie vereniging. 
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11. AANDACHT GEVRAAGD VOOR DE WERKPLOEG 

 

VV Hapert beschikt over een enthousiaste groep vrijwilligers die zich 

bezighoudt met het algemene onderhoud van het sportpark. Denk hierbij aan 

het vegen van de stoep en het terras, aanbrengen van de kalklijnen, 

grasmaaien op plekken waar de gemeentemaaiers niet kunnen komen of waar 

doeltjes zijn blijven staan na een training, onkruid wieden bij het speeltuintje, 

schilderwerkzaamheden, leegmaken van prullenbakken, opruimen van rommel 

dat is achtergebleven enz. enz.. De groep, bestaande uit gepensioneerden, 

noemt zich de werkploeg. Het is een gezellige club waarbij het sociale aspect 

naast het werk ook zeker aanwezig is. De werkploeg doet echter een dringend 

beroep op alle leden van VV Hapert. Het werk voor de ploeg wordt te veel! 

Daarbij is de gemiddelde leeftijd van de ploeg ver in de 70 en beginnen bij 

sommigen de lichamelijke ongemakken parten te spelen! Vaak is de ploeg 4 

ochtenden per week op het sportpark actief en dat blijkt dus niet voldoende 

voor al het werk dat er ligt.  

 

Samen kunnen we hier iets aan doen:  

- Laat geen rommel achter op de velden.  

- Zet de doeltjes na elke training terug op de voorbestemde plateaus.  

- Veeg zo veel mogelijk je voetbalschoenen af bij de borstels naast het 

trainingsveld.  

- Zorg dat na elke training de ballen allemaal terugkomen.  

- Enzovoort.  

 

De laatste weken ontbreken er vaak trainingsballen welke door de ploeg 

worden teruggevonden in de bosjes. Graag jullie aandacht hiervoor! Kennen 

jullie daarnaast nog mensen die het leuk vinden om aan te sluiten bij de 

werkploeg, laat het ons zeker weten. Het is geheel vrijblijvend en alle hulp door 

de week is welkom. Je kan je melden bij Theo Willemsen (06-55147565) of kom 

gerust een ochtend langs in de week (behalve woensdag) op het sportpark. 

Alvast bedankt namens de werkploeg! 
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12. MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

 

Beste spelers van vv Hapert ( J015- t/m JO17): Op het PIUS X college geldt nog 

steeds dat jullie een maatschappelijke stage moeten vervullen. Wat is er dan 

mooier om dit te doen bij jouw eigen voetbalclub. Wil je jouw stage bij VV 

Hapert gaan vervullen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Jacques 

Lammers. Hoe eerder je begint hoe eerder je aan jouw maatschappelijke stage 

voldaan hebt. Je zult ook merken dat je heel veel plezier beleeft aan het 

meehelpen met de voetbalontwikkeling van jonge voetballers/voetbalsters.  

 

 
 

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! 


