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• JO10-3: Superactie van 

Luuk Mooren: vanaf de 

middenlijn 3 
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en met een uiterste 

krachtsinspanning nog 

scoren ook. Knap hoor, 

Luuk 
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1. CITAAT VAN DE WEEK:  

“De 1e van 4 kwaliteiten die je als trainer voor het trainen en begeleiden van 

een (voetbal)team moet hebben is: Structuur bieden. Dat wil zeggen, 

afspraken maken met je spelers over wat het betekent om in een team te 

spelen (zoals op tijd komen, afmelden als je niet kunt, wisselbeleid, doelstelling 

seizoen, opruimen materiaal, gedrag in kleedlokaal, en hoe gaan we met 

elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter om) en deze regels ook 

Handhaven”    

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

Zaterdag 1 oktober 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO9-1   RKDSV JO9-1    09.45 uur 

Hapert JO10-1   Unitas ’59 JO10-4    09.30 uur 

Hapert JO10-2   DBS JO10-2     09.30 uur 

Hapert JO10-4   Reusel Sport/Cotrans JO10-4  09.30 uur 

Hapert JO12-1   Unitas ’59 JO12-3    11.45 uur 

Hapert JO13-1   SV Valkenswaard JO13-2   11.30 uur 

Hapert JO15-2   Acht JO15-3     13.30 uur 

Hapert JO17-1   Brabantia JO17-2    13.30 uur 

Hapert JO17-2   Rood Wit Veldhoven JO17-2  15.15 uur 

Hapert MO20-1   OJC Rosmalen MO20-1   13.45 uur 

 

Zaterdag 1 oktober 2022 – Uitwedstrijden:  

Reusel Sport/Cotrans JO7-3  Hapert JO7-2    10.00 uur 

Hoogeloon JO8-1   Hapert JO8-1    10.00 uur 

Hilvaria JO8-4   Hapert JO8-2    09.30 uur 

Bladella JO10-3   Hapert JO10-3    09.30 uur 

Reusel Sport/Cotrans JO11-3 Hapert JO11-1    10.15 uur 

HMVV/Hulsel JO12-2  Hapert JO12-2    11.15 uur 

SV Valkenswaard JO15-2  Hapert JO15-1    13.15 uur 

Marvilde JO19-1   Hapert JO19-1    15.00 uur 

 

Zondag 2 oktober 2022  

Bladella 1     Hapert 1     14.30 uur 

Steensel 2    Hapert 2     11.30 uur 
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3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK, ZATERDAG 1 OKTOBER: 

Hapert JO10-2 tegen DBS JO10-2 

Het team van Bram Vosters, Roy Smetsers en Thijs Lepelaars speelt dit seizoen 

in de 010 klasse. Zij hebben in 1 keer de stap van 08 naar 010 gemaakt en tot 

nu toe met veel plezier, veel inzet en goede wedstrijdresultaten. Drie 

wedstrijden gespeeld met 3 maal overtuigende winst. Heel knap. Het team 

bestaat uit spelers die allemaal erg graag willen leren, coachbaar zijn en met 

veel voetbalbeleving de tegenstander proberen te overrompelen. Tot nu toe is 

dat aardig gelukt. A.s. zaterdag is DBS uit Meerhoven de volgende 

tegenstander. De teams van DBS bestaan meestal uit spelers die technisch erg 

vaardig zijn en op kunstgras goed uit de voeten kunnen. Maar a.s. zaterdag is 

het op gras en daar liggen dan weer mogelijkheden voor JO10-2. Zie ook de 

winst van Hapert 1 gisteren tegen DBS 1. Waar ze ook een hekel aan hebben is 

als de tegenstander met erg veel inzet voetbalt en het duel aangaat. En met  

het duel winnen bedoelen we ook “ echt”  voor de bal willen gaan en niet doen 

alsof. Samen met het positief coachen van de trainers moet er zaterdag 

opnieuw winst mogelijk zijn, hoewel dit niet het allerbelangrijkste is, maar wel 

leuk. Winst boeken op andere zaken (technisch, omschakeling, concentratie, 

nemen van snelle spelhervattingen etc.)  is ook belangrijk. Jongens en leiding 

heel veel succes zaterdag. Zorg ervoor dat je er alles aan gedaan hebt om een 

goed resultaat te halen. Luister goed naar jullie coaches, doe allemaal  je best 

maar vooral: geniet van het voetbalspelletje. Succes en wij zijn er natuurlijk 

weer bij. 

 

 

4. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK:  

Zaterdag 24 september 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-1   Hoogeloon JO7-1    8-8 
Opmerking: Spannende en leuke wedstrijd! 

Hapert JO7-3   Bladella JO6-1a    20-5 
Opmerking: Grote overwinning. Niet erg spannend, wel leuk! 

Hapert JO8-1   Knegsel/Steensel JO8-2   7-10 
Opmerking: Deze keer wel meer weerstand.     

Hapert JO10-3   Reusel Sport/Cotrans JO10-3  3-3 
Opmerking: Verdiend gelijkspel met superactie van Luuk! 

Hapert JO11-1   DEES/Vessem JO11-2   1-9 
Opmerking: Wel allemaal hard gewerkt! Maar hoe moest je ook alweer verdedigen?  

Hapert JO12-2    Reusel Sport/Cotrans JO12-2  3-1 
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Opmerking: Teveel kansen onbenut gelaten. Wel verdiende overwinning! 

Hapert JO15-1   Oirschot Vooruit JO15-2   2-6 

Hapert JO19-1   Oirschot Vooruit JO19-2   4-2 
Opmerking: 3e overwinning op rij!  

 

Zaterdag 24 september 2022 – Uitwedstrijden:  

Rood Wit Veldhoven JO10-1 Hapert JO10-1    3-8 
Opmerking: Vooral eerste helft prima voetbal laten zien!   

FC Eindhoven JO10-2  Hapert JO10-2    4-10 
Opnieuw prima overwinning! 3e op een rij!   

DEES/Vessem JO10-2  Hapert JO10-4    10-5 
Opmerking: Ondanks verlies toch verbetering te zien!   

RPC JO12-2    Hapert JO12-1    3-1 
Opmerking: Ondanks nederlaag prima wedstrijd!   

Marvilde JO13-1   Hapert JO13-1    6-1  

Unitas ’59 JO15-4   Hapert JO15-2    9-0  

UNA JO17-2    Hapert JO17-1    1-2  

Steensel/Knegsel JO17-1  Hapert JO17-2    4-2 

Trekvogels MO20-1  Hapert MO20-1    0-3 
Opmerking: 3e overwinning voor de Hapertse meiden! Top!  

 

Zondag 25 september 2022  

Hapert 1     DBS 1       2-0 

Hapert 2    RKSV Nuenen 2    2-3 

 

 

5. DE WEDSTRIJDEN VAN ZATERDAG 28 SEPTEMBER DOOR DE OGEN VAN 

JACQUES: 

Wat was het weer een mooie zaterdagmorgen om lekker te voetballen met af 

en toe wat lichte regenval. En wat was het een mooi gezicht om de 1e 

wedstrijdjes van de miniteams, JO7-1 en JO7-3, te zien met veel toeschouwers 

aan de kant. Jammer genoeg was de wedstrijd van de week JO8-2 tegen Beerse 

Boys J08-2 nu al afgelast omdat Beerse Boys geen team op de been kon 

brengen. Ook JO9-1 had geen wedstrijd, helaas. Maar goed, de miniteams  

JO7-1 en JO7-3 lieten er geen gras over groeien en speelden beiden een 

superwedstrijd. JO7-3 had het erg makkelijk tegen Bladella J06-1a met een 

sterk spelende Tuur en J07-1 had het ietsjes moeilijker tegen Hoogeloon. Maar 

wat een gedrevenheid lieten ze zien. De trainers/coaches: Hans, Ashraf en Roy 

konden tevreden zijn. JO8-1 dat het vorige week erg makkelijk had, kreeg nu 



6 
 

een heel andere tegenstander tegenover zich. Maar goed dat hoort er allemaal 

bij. Toch nog veel doelpunten gemaakt. JO10-3 speelde een gelijkopgaande 

wedstrijd tegen Reusel Sport en kreeg veel mogelijkheden om te scoren. Een 

spannende wedstrijd die eindigde in een gelijkspel. Probeer iets feller de duels 

aan te gaan, want dan was een overwinning zeker mogelijk geweest. J011-1 

kwam tegen Dees/Vessem voetballend tekort, maar ze hebben allemaal heel 

hard gewerkt en dat is altijd de basis om een wedstrijd goed aan te gaan. Ook 

deze week weer net zo goed trainen als afgelopen week, dan komt het vanzelf 

goed. J012-2, het team van Frank en Rob speelde bij vlagen prima voetbal en 

het kreeg ook erg veel kansen om te scoren. Maar ja dan moet je het wel doen. 

Gelukkig bracht Nine, toen de tegenstander wat sterker begon te worden, de  

2-1 op het scorebord en toen was de tegenstand van Reusel Sport gebroken. 

Eindstand 3-1. Knap gedaan jongens en Maud. Julian: als keeper goed uit je 

doel gekomen als het team in de aanval was. Ries: ook prima gekeept. 

 

 

6. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN: 

24-09-2022 

 

Rood-Wit JO10-1 – Hapert JO10-1 

We hadden weer zin om tegen Rood-Wit te spelen, want daar hadden we 

eerder gespeeld en gewonnen. Met Jade in het doel ging Hapert vol energie 

van start. De eerste aanval ging via Miel naar Jens, die net naast schoot. Ook 

Rood-Wit viel aan, maar miste ook doel. Even later brak Jens de wedstijd open 

(0-1). Er volgde meer. Siem scoorde 0-2 op aangeven van Teun. Vanuit een 

corner van Miel schoot Teun beheerst de 0-3 in. Even later een actie van Jens 

op rechts, die mooi de bal over keeper heen lepelde: 0-4! In de tweede helft 

ging Miel keepen en dat deed hij prima! Hapert viel aan, en alerte Siem scoorde 

uit een afvallende bal (0-5). Ondertussen liet Rood-Wit nog van zich zien, maar 

Bas was sterk aan het verdedigen. Vervolgens een counter van Hapert, met een 

combinatie van Jens, Sander en Siem die hem afmaakte (0-6). Zijn derde goal! 

In het laatste kwart werd de opstelling wat omgegooid. Sander scoorde nog de 

0-7. Toen kwam Rood-Wit terug met 3 goals (3-7). Na een mooie redding van 

Miel, volgde een mooie aanval van Hapert. Jade bracht de eindstand op 3-8. 

Goed gevoetbald Hapert! 
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Hapert JO10-3 – Reusel Sport/Cotrans JO10-3 

De eerste keer compleet als een echt team, en dat was zeker te zien. Wat een 

mooi samenspel van Hapert!!! Deze spannende strijd eindigde in een gelijkspel: 

3-3. Ga zo door! 

 

Hapert JO11-1 – DEES/Vessem JO11-2 

Onze jongens gingen vol goede moed de wedstrijd van start. Al snel bleek dat 

het een lastige wedstrijd ging worden. Enkele goede voetballers bij de 

tegenpartij en vooral ook best fysiek sterk in de duels. Maar er werd hard 

gewerkt! Keeper Robin kon, ondanks goed keeperswerk, de 0-1 niet 

voorkomen. Bij een hoekschop stonden we niet goed te dekken en werd het al 

vrij snel 0-2. Daarna kregen we wat meer grip op de wedstrijd. Darach en Job 

wonnen meer duels op het middenveld en we kwamen ook steeds vaker bij het 

doel van de tegenstander. Vooral Kuba en Tyge kregen wat mogelijkheden. 

Sam sloot vaak goed aan, maar werd niet bereikt. Echt grote kansen bleven uit. 

Fedde, Tom en Ties V moesten om beurten alert blijven achterin want 

Vessem/DEES schakelde razendsnel om bij balverlies van Hapert. Dit 

resulteerde jammer genoeg ook in de 0-3. Net toen we lekker aan het ballen 

waren en we eigenlijk wel een doelpuntje verdiend hadden. Na rust 

probeerden we de goede toon van het 2e kwart door te zetten. De krachten 

vloeiden alleen weg bij de spelers en we hadden het lastig in de verdediging. 

Vessem/DEES voerde de score op naar 0-6. Gelukkig kon Robin uiteindelijk een 

dik verdiende tegengoal maken, nadat eerder Ties L al op de keeper had 

geschoten. We bleven knokken maar zagen dat de tegenstander vaak net wat 

feller was in de duels. Daardoor zakte de moed een beetje weg en kregen we 

nog 3 tegendoelpunten te verwerken in het laatste kwart. Einduitslag 1-9. Wel 

allemaal hard gewerkt! Leerpuntje voor de komende weken om wat steviger de 

duels aan te gaan. 

 

 

7. VOORZETJES:  

• Onze miniteams hebben niet alleen 2 mooie doeltjes gekregen maar ook 

nog nieuwe ballen. Super. 

• En nog steeds melden zich nieuwe spelers aan bij vv Hapert. Afgelopen 

week opnieuw 3 nieuwe spelers. 

• MO20, JO19 en JO10-2 zijn de 3 teams die nog geen nederlaag geleden 

hebben. Allemaal 3 gespeeld en 9 punten. Ga zo door. 
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• Toch raar dat Beerse Boys afgelopen zaterdag geen JO8-2 team op de 

been kon brengen, waardoor onze spelers en trainers van O8-2 erg 

teleurgesteld waren.  

• Trainers: spreek voor de wedstrijd af waar je als team op gaat letten. 

Vraag in de pauze aan de spelers of dat gelukt is. Laat de spelers 

meedenken en zeg niet alles voor. Geef positieve feedback, coach niet 

teveel want dan horen ze het toch niet meer. En coach zeker niet 

achteraf want de speler weet heus wel wat goed of niet goed ging.  

• Heel belangrijk: laat de spelers in de pauzes eerst tot rust komen en ga 

daarna met jouw praatje WEG van de ouders. Zorg dat iedereen jouw 

aandacht heeft voordat je begint te praten en spreek als je met 2 bent 

dezelfde voetbaltaal en vertel zeker geen tegenstrijdige dingen.  

• Ons 1e elftal is de competitie goed gestart met een 2-0 overwinning 

tegen DBS uit de wijk Meerhoven (Eindhoven). 

• Omdat Bladella 1 haar 1e uitwedstrijd tegen  Beerse Boys overtuigend 

met 0-4 wist te winnen, krijgen we zondag 2 oktober direct al een mooi 

affiche met de wedstrijd Bladella 1-Hapert 1. Aanvang 14.30 uur.  

• Bladella wordt deze competitie gerekend tot de kampioenskandidaten ( 

naast Reusel Sport, Acht, RKVVO en Gestel)  en met ex-prof Eric Viscaal 

als trainer zijn de verwachtingen hoog in Bladel. Maar Hapert is voor 

Bladella een angstgegner, zo is de afgelopen seizoenen gebleken. Dus 

misschien kan het team van onze nieuw hoofdtrainer Tom van der Steen 

ook nu weer voor een verrassing zorgen. Zorg dat je erbij bent. Alle 

support is welkom. 

 

8. 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! 


