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1. CITAAT VAN DE WEEK: 

“Je kunt als team groeien als je het individu ontwikkelt.”    

 

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

Zaterdag 5 november 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-1   Bladella JO7-1b    10.00 uur 

Hapert JO10-3   Bergeijk JO10-3    09.30 uur 

Hapert JO10-4   VOAB JO10-9    09.30 uur 

Hapert JO12-1   SV Valkenswaard JO12-2   11.45 uur 

Hapert JO15-1   EFC JO15-3     12.30 uur 

Hapert JO17-1   EFC JO17-2     13.30 uur 

Hapert JO19-1   DBS JO19-2     14.30 uur 

 

Zaterdag 5 november 2022 – Uitwedstrijden 

Raven JO7-1    Hapert JO7-3    09.30 uur 

Netersel/Casteren JO8-1  Hapert JO8-1    09.30 uur 

SBC JO8-7    Hapert JO8-2    09.00 uur 

Hilvaria JO9-2   Hapert JO9-1    10.30 uur 

Marvilde JO10-1   Hapert JO10-1    08.45 uur 

Waalre JO10-2   Hapert JO10-2    09.00 uur 

EFC JO11-2    Hapert JO11-1    09.00 uur 

SDO’39 JO12-1   Hapert JO12-2    11.00 uur 

DBS JO13-3    Hapert JO13-1    12.15 uur 

Trinitas Oisterwijk JO15-4 Hapert JO15-2    09.45 uur 

Nieuw Woensel JO17-1  Hapert JO17-2    15.00 uur 

Eldenia MO20-1   Hapert MO20-1    11.00 uur 

 

Zondag 6 november 2022 

RKVVO 1    Hapert 1     14.30 uur 

Rood Wit ’62 2   Hapert 2      11.00 uur 

 

 

 

3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK ZATERDAG 5 NOVEMBER:  

Hapert JO10-3JM tegen Bergeijk JO10-3 

Van de onderbouw teams (JO7 T/m JO12) spelen aanstaande zaterdag alleen 
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JO7-1, JO10-3, JO10-4 en JO12-1 een thuiswedstrijd. JO10-3, het team van Bas 

Kemps, Lowies Simmer en Maarten Mooren heeft de tijdens de 1e fase  goede 

wedstrijden afgewisseld met iets mindere wedstrijden. Vaak gingen de 

wedstrijden mooi gelijk op, echter de meeste tegendoelpunten vielen in het 

laatste gedeelte van de wedstrijd. Voornaamste oorzaak: bij aanvallen hoort 

ook verdedigen, en zeker als je in de aanval bent moeten er altijd enkele 

spelers zijn, die achterin de tegenstander in de gaten houden. Als dan voorin 

heel veel kansen niet benut worden (vaak te gehaast willen schieten of geen 

oog voor de medespeler) dan eindigt een wedstrijd vaak alsnog in mineur. Om 

een wedstrijd conditioneel vol te houden moet je tijdens de trainingen altijd je 

best doen en proberen beter te worden. Met andere woorden, elke oefening 

zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Jullie trainers Louis en Maarten 

volgen op dit moment de pupillentrainerscursus van de KNVB en dat doen ze 

met erg veel enthousiasme en leergierigheid. En jullie team heeft daar 

natuurlijk veel profijt van. Aanstaande zaterdag is de tegenstander Bergeijk 

JO10-3. Deze week met plezier trainen, goed luisteren naar Lowies, Maarten en 

Bas, tijdens de wedstrijd alles geven wat je in je hebt en allemaal mee 

verdedigen als de tegenstander de bal heeft. Veel succes !   

 

 

 

4. DE WEDSTRIJDEN DOOR DE OGEN VAN JACQUES:   

In verband met de herfstvakantie zijn er de afgelopen twee weken geen 

wedstrijden gespeeld. Aaanstaande zaterdag, 5 november, hebben we weer 

een volledig wedstrijdprogramma want dan start de 2e fase van het seizoen 

2022-2023. Volgende week zijn dan ook weer de wedstrijdanalyses te lezen in 

het voorzetje.  

 

 

 

5. VOORZETJES:  

• Aanstaande zaterdag, 5 november, start de 2e fase met weinig 

thuiswedstrijden en veel uitwedstrijden.  

• Deze 2e fase eindigt op zaterdag 10 december. 

• Als de training voor de mini’s  op maandag door weersomstandigheden 

niet door kan gaan, wordt de training verplaatst naar de 

woensdagavond. Zelfde tijd.  
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• De trainingen gaan voor de onderbouw door  tot en met woensdag 21 

december mits de weersomstandigheden het toelaten. 

• Noteer vast in jullie agenda, het Ad Huijbregts zaalvoetbaltoernooi is op 

27 en 28 december.  

• Eric Verdonschot, onze jeugdvoorzitter, stuurt binnenkort digitaal het 

inschrijfformulier rond.  

• Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden de tijden en de 

leeftijden ingedeeld.  

• Op zaterdag 8 en zaterdag 15 januari staan de zaaltrainingen voor de 

leeftijdscategorieën 07 t/m 011 gepland van 09.00 uur tot 12.00 uur. Ook 

hiervoor moet ingeschreven worden.  

• Ons 1e elftal heeft gisteren de thuiswedstrijd tegen Beerse Boys met 2-4 

verloren. Erg jammer. Het team van Tom van der Steen heeft heel hard 

gewerkt, maar Beerse Boys kon toch 3 keer scoren met het hoofd.  

• Volgende week de uitwedstrijd tegen RKVVO uit Oerle. Support is hard 

nodig.  

• Hapert 2 heeft een mooie 2-0 overwinning geboekt op koploper SV 

Valkenswaard 3.  

• De jeugdcommissievergadering van a.s. donderdag is verplaatst naar 

donderdag 10 november.  

• Aanstaande vrijdag is het vervolg van de pupillencursus in Hapert. 

Aanvang 18.30 uur. Doelgroep zijn de 010 pupillen. Roy Smetsers, Rob 

Beeren, Lowies Simmer en Maarten Mooren zijn de trainers, die ofwel 

een opstartvorm ofwel een oefenvorm gaan geven. Heel veel succes.  

• Alle teams a.s. zaterdag veel succes bij de start van de 2e fase. 

 

 

 

6. REMINDER; NA TRAINING GOALTJES TERUG ZETTEN 

Beste trainers/leiders, er is al meerdere malen het verzoek gedaan om na de 

trainingen de goaltjes terug te zetten op de daarvoor bestemde plaatsen. 

Uiteraard mag in overleg met de volgende trainingsgroep bepaald worden dat 

er wat mag blijven staan maar uiteindelijk zullen de doeltjes op het eind van de 

trainingsavond van het veld moeten. Dit is ook nog eens uitdrukkelijk 

aangegeven door het bedrijf dat het veldonderhoud doet. Gelukkig gebeurd 

het steeds beter maar bij deze nog een reminder. 
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7. CLUB TV 

Zoals iedereen wel weet hebben we in de kantine diverse beeldschermen 

hangen waar informatie voorbij komt m.b.t. programma, wedstrijden, 

uitslagen, nieuwtjes, weerbericht, etc. Daar tussendoor komen er diverse foto’s 

voorbij uit ‘De oude doos.’ Graag zouden we deze aanvullen of vervangen door 

foto’s die wat actueler zijn. Hebt uw een mooie foto van een wedstrijdmoment 

van een team van vv Hapert en niemand op die foto heeft er bezwaar tegen dat 

we deze publiceren stuur deze dan naar pr@vvhapert.nl. We bekijken dan of 

we deze kunnen opnemen in de content van vv Hapert Club TV. 

 

 

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! 

mailto:pr@vvhapert.nl

