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1. COACHTIP VAN DE WEEK: 

  

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

een (voetbal)team moet hebben (naast structuur bieden, stimuleren en 

Individueel aandacht geven) is: Hoe maak je jouw spelers zelf verantwoordelijk, 

ofwel: hoe draag je de regie over aan de spelers. Natuurlijk wil je de spelers 

veel leren en precies vertellen wat ze allemaal moeten doen. Maar als je de 

spelers zelf laat nadenken over hun voetbalontwikkeling (door open en 

gesloten vragen te stellen) heeft dat meer resultaat. Met andere woorden, 

probeer de regie over te dragen aan de spelers!!”    

 

 

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

 

Zaterdag 22 oktober 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO8-2   Beerse boys JO8-2    10.30 uur 

 

 

 

 

3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK ZATERDAG 22 OKTOBER:  

 

Hapert JO8-2 wordt getraind en gecoacht door Frederik Hoekstra (vader van 

Isabel en traint op woensdag) en Tom Putmans (vader van Kris en traint op 

maandag.) Beiden hebben zich al voorgesteld in het Voorzetje. Tom volgt op dit 

moment de cursus pupillentrainer van de KNVB. Een pittige maar wel zeer 

nuttige cursus voor oud-voetballers en/of ouders die zonder ervaring  een team 

gaan trainen en/of coachen. Frederik is begonnen bij de mini’s en neemt daar 

de ervaring mee naar 08-2. Ook dit team is sinds het begin van de competitie 

nogal aan personele problemen onderhevig geweest. Maar op dit moment gaat 

het een heel stuk beter. Ze trainen goed en ook tijdens de wedstrijden gaat het 

steeds beter. Accenten zijn vooral de voetbalhandelingen: veel en snel leren 

dribbelen met de bal, schieten op doel en  vooral het duel 1 tegen 1 aan durven 

gaan en ook willen winnen. Aaanstaande zaterdag is J08-2 het enige team dat 

speelt. Jongens en meisjes deze week lekker trainen en zaterdag proberen met 

heel veel inzet en voetbalplezier de wedstrijd te winnen. Heel veel succes!  
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4. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK:  

 

Woensdag 12 oktober 2022 

De Raven JO8-2   Hapert JO8-1    10-6 

 

Zaterdag 15 oktober 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-2   Hoogeloon JO7-2    2-20 

Hapert JO8-1   Reusel Sport/Cotrans JO8-2  7-8  

Hapert JO10-1   Brabantia JO10-2    1-6 
Opmerking: Eerste helft gelijk op, daarna was het een beetje op.  

Hapert JO10-3   Casteren/Netersel JO10-1  4-13 

Hapert JO12-1   Valkenswaard JO12-2   3-3 
Opmerking: Goed herstel na 0-3 achterstand!  

Hapert MO20-1   VV Schaesberg MO20-1   2-1 
Opmerking: Alles gewonnen deze periode. Goed gedaan!  

 

Zaterdag 15 oktober 2022 – Uitwedstrijden:  

RKDSV JO8-1   Hapert JO8-2    18-0 

Terlo JO9-1    Hapert JO9-1    15-3 

De Valk JO10-1   Hapert JO10-2    8-5 
Opmerking: Leuke pot voetbal! 

De Weebosch JO10-1  Hapert JO10-4    2-17 

EFC JO11-2    Hapert JO11-1    2-1 
Opmerking: 6 keer paal en gemiste penalty, jammer!  

 

Zondag 16 oktober 2022  

Gestel 1    Hapert 1     2-1 

Maarheeze 2   Hapert 2     1-3 

 

 

 

 

5. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN: 

 

15-10-2022 
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Hapert JO10-1 – Brabantia JO10-2 

Spelen tegen Brabantia blijft altijd verwarrend gezien ze dezelfde kleuren 

dragen als Hapert (voor diegene die het nog niet wisten: ergens eerste kwart 

20e eeuw heeft Hapert de oude shirts van Brabantia als afdankertjes gekregen 

en is deze kleur aan blijven houden.) De verwarring loopt door in het spel waar 

er na 10 seconde, de handen waren nog maar net geschud, de tegenstander de 

bal chaotisch de goal in loopt. Na twee schoten op goal door Teun en Miel 

wordt er door Siem, op een strakke assist van Jens , toch de gelijkmaker 

gescoord. Brabantia weet ondanks mooie keeperacties van Jade net voor de 

rust de score op 1-3 te krijgen. In de tweede helft lijkt de energie die ze vorige 

week hebben laten zien tegen Marvilde er deze week niet in te zitten. Ondanks 

mooie verdedigingsacties van Bas en een flink schot van Sander geblokt door 

de goalie weet Brabantia de score verder uit te laten lopen. De match eindigt 

op 1-6 en daarmee ook deze competitie. Even rust voor jongens en dan weer 

met volle energie er tegenaan in de volgende competitie! 

 

De Valk JO10-1 – Hapert JO10-2 

Beide partijen gingen sterk van start. Valkenswaard probeert een aantal keer 

richting doel te schieten maar Daan houdt hem tegen. Na 5 minuten geeft Bodi 

een goede voorzet aan Vince en scoort Vince het eerste doelpunt voor Hapert. 

💪🏼Valkenswaard komt terug met een vrije trap en maakt het 1-1 eerste kwart 

is het 2-2 geworden. 2e kwart schiet Vince er meteen een in en maakt het 3e 

doelpunt. Gevolgd door Bodi die door middel van goed overspel het 4e 

doelpunt maakt. Valkenswaard ziet een kans en scoort. Ze hebben de smaak te 

pakken en scoren er nog een wat het 4-4 maakt. Hapert moet extra hard hun 

best doen want Valkenswaard maakt het 5-4. In de eerste helft is het 6-4 voor 

Valkenswaard. Na de tweede helft geeft Thijs een peptalk. Hapert moet er voor 

gaan knokken. De bal gaat lang van recht naar links tot Kevin de bal te pakken 

heeft en scoort en maakt het 6-5. Nou word het spannend. Die peptalk van 

Thijs lijkt te werken. Valkenswaard zet nog 2 doelpunten en het wordt 8-5. Het 

was weer een super spannende wedstrijd en de mannen waren goed aan 

elkaar gewaagd. 

 

Hapert JO10-3 – Casteren/Netersel JO10-1 

Thuis tegen Casteren/Netersel en de wedstrijd gaat meteen hard tegen hard. 

De voorhoede weet een paar keer mooi uit de breken wat leidt tot kansen 

maar helaas geen doelpunten. Ondanks goede reddingen van keepster Nora en 
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verdedigers Lotte en Ilvi weet Casteren/Netersel in korte tijd 6 doelpunten te 

maken. 0-6. Casteren/Netersel is duidelijk sterker dan Hapert, maar Hapert laat 

de hoofden niet hangen en strijdt stug door. Dit resulteert dan ook snel in een 

kans voor Kyana en daarna een doelpunt voor Luuk. 1-6. Ondanks goed 

verdedigingswerk en reddingen van keeper Max toch weer 4 doelpunten voor 

Casteren/Netersel. Nog een paar kansen voor Loek en Luuk, maar de eerste 

helft eindigt dan toch met een 1-10 achterstand. Na wat ranja en een peptalk 

van de trainers vol goede moed weer het veld op. De tweede helft begint zo 

ongeveer met een corner genomen door Luuk, welke helaas net tegen 

gehouden werd door de keeper van de tegenpartij. Een corner voor 

Casteren/Netersel wordt wel in één keer in het doel geschoten. 1-11. Hapert 

laat zich nog steeds niet kennen en komt in actie. Een hele nette voorzet van 

Loek op Levi resulteert in een doelpunt. Niet lang daarna weet Levi nog een 

keer te scoren uit een corner van Nora. Wat een samenspel! 3-11. Lotte blokt 

ontzettend veel ballen en Ilvi weet weer veel via de zijkant weg te spelen, maar 

ondanks dat en goed werk van keeper Luuk konden 2 doelpunten door 

Casteren/Netersel wederom niet voorkomen worden. 3-13. Net voor tijd nog 

twee kansen voor Nora en Max en uiteindelijk weet Loek nog een doelpunt te 

maken. Eindstand 4-13. Niet gewonnen, maar jullie mogen zeker trots op jezelf 

zijn! Jullie hebben elkaar positief gecoacht en zijn, ondanks dat 

Casteren/Netersel sterker was, tot het einde samen doorgegaan! 

 

Hapert JO19 

De eerste wedstrijden zitten er weer bijna op. De JO19 gaat als de brandweer 

en boekt goede resultaten door weliswaar alle wedstrijden tot nu toe te 

winnen. We hebben wedstrijden gespeeld waarin we beter waren, terecht 

hebben gewonnen maar ook de andere kant van voetbal hebben we 

meegemaakt. Wedstrijden waarin we alle zeilen bij moesten zetten om het 

gewenste resultaat te halen. Bij deze wedstrijden zijn strijdlust, als team 

werken en een goed tactisch plan hetgeen wat ons geholpen heeft. Ook de 

fitheid van spelers heeft alles te maken met resultaat was je als team kunt 

behalen. In dit seizoen komen de kwaliteiten van enkele talenten boven drijven 

en dit resulteert in dat onze jongens de selectie kunnen helpen. Dit doen ze erg 

verdienstelijk en zelfs met enkele basisplaatsen in het 1e. Hoe trots kunnen we 

als trainers en groep zijn als we een van onze jongens zien strijden in een 

mooie derby als Bladella – Hapert. Mooi om te horen dat mensen langs de kant 

vragen wie die “snotneuzen” zijn 😊! We willen daarom ook graag de mensen 
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uitnodigen om op zaterdag middag de jeugd eens te komen bekijken. Jeugd 

heeft de toekomst en zeker ons clubje VV Hapert heeft het nodig van deze 

talenten. We zien jullie graag langs de lijn! 

 

 

 

 

6. VOORZETJES:  

• De 1e fase zit erop. De KNVB gaat op basis van het aantal doelpunten 

een nieuwe indeling maken. De 2e fase start 5 november en eindigt op  

10 december.  

• Trainen in de herfstvakantie; Voor de onderbouw (JO7 t/m JO12) geldt: 

Alleen trainen op maandag 24 oktober.  

• VV Hapert wenst iedereen een fijne herfstvakantie. 

• MO20 heeft deze fase alle wedstrijden gewonnen. Een prachtige 

prestatie! Heel goed gedaan trainers en speelsters. Proficiat! 

• Ons 1e elftal heeft gisteren de wedstrijd tegen Gestel met 2-1 verloren, 

helaas! 30 oktober de thuiswedstrijd tegen Beerse Boys. Wie is dan de 

mascotte?  

• Bladella wint de derby tegen Reusel Sport met 2-1 

 

 

 

 

7. HOE OM TE GAAN MET HET MATERIAAL 

 

Beste jeugdspelers, maar ook trainers en ouders. 

Nog steeds zien wij met regelmaat kinderen in de doelnetten klimmen en/of 

hangen. Als deze kapot gaan kost het de vereniging geld en dit is niet nodig als 

iedereen op een juiste manier met materiaal omgaat. Spreek elkaar hierop aan 

als je dit ziet gebeuren! 
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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! 


