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1. CITAAT VAN DE WEEK: 

“Neem als trainer/leider de tijd om te achterhalen hoe jouw spelers het liefste 

gecoacht willen worden door jou en door zijn/haar medespelers”    

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

Zaterdag 12 november 2022 – Thuiswedstrijden 

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

Hapert JO8-2   Were Di JO8-3    10.30 uur 

Hapert JO9-1   Wilhelmina Boys JO9-4   09.45 uur 

Hapert JO10-1   RKVVO JO10-2    09.30 uur 

Hapert JO10-2   Dommelen JO10-1    09.30 uur 

Hapert JO11-1   Marvilde JO11-3    10.30 uur 

Hapert JO12-2   De Valk JO12-1    10.30 uur 

Hapert JO13-1   UNA JO13-2     11.30 uur 

Hapert JO15-2   RKDVC JO15-5    13.30 uur 

Hapert JO17-2   EMK JO17-1     14.30 uur 

Hapert MO20-1   Orion MO20-1    13.45 uur 

 

Zaterdag 12 november 2022 – Uitwedstrijden 

EFC JO7-2    Hapert JO7-2    09.00 uur 

Bladella JO10-4   Hapert JO10-3    09.30 uur 

SVSOS JO10-2   Hapert JO10-4    10.00 uur 

DOSL JO12-1   Hapert JO12-1    10.30 uur 

Rood/Wit Veldhoven JO15-2 Hapert JO15-1    11.30 uur 

Hilvaria JO17-2   Hapert JO17-1    14.45 uur 

Oirschot Vooruit JO19-2  Hapert JO19-1    15.15 uur 

 

Zondag 13 november 2022 

Dommelen 1   Hapert 1     14.30 uur 

Reusel Sport/Cotrans 3  Hapert 2     10.00 uur 

 

 

3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK ZATERDAG 12 NOVEMBER:  

Hapert JO8-1 tegen St. Knegselse Boys/Steensel. Aanvang 09.45 uur. 

Het team van Toine Hurkx en Vincent Spoormans speelde afgelopen zaterdag 

de beste wedstrijd tot nu toe en dat deed de trainers erg goed. Aan de 

trainingsinzet en het plezier dat ze aan het trainen en het spelen van de 
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wedstrijden beleven , ligt het niet. Maar op deze leeftijd kan het iedere week 

anders zijn. De jongens trainen altijd met volledige inzet en je ziet ze op 

voetbalgebied en dan vooral wat de voetbalhandelingen betreft (dribbelen, 

passen en schieten) iedere week beter worden. Als de tegenstander fysiek wat 

sterker is, dan kan het gebeuren dat dit er niet altijd goed uitkomt in de 

wedstrijd. Maar dat is een leerproces en dat kost tijd. Misschien dat de 

wedstrijd van afgelopen zaterdag weer wat geholpen heeft in hun 

voetbalontwikkeling. Zaterdag tegen St Knegsel Boys/Steensel en dat zal 

ongetwijfeld opnieuw een fysiek sterke tegenstander zijn. Dat hebben we de 

laatste tijd wel gemerkt aan de teams die uit 2 verenigingen samengesteld zijn. 

Jongens , niet bang zijn om het duel om de bal aan te gaan. Ga echt voor de bal 

en luister goed naar jullie trainers . Maar het allerbelangrijkste: geniet van het 

lekker samen voetballen, het dribbelen met de bal, het schieten van de bal, het 

afpakken van de bal en  van het doelpunten maken. Heel veel succes en 

voetbalplezier. Geniet ervan. Wij zijn erbij!! 

 

 

4. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 

Zaterdag 5 november 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-1   Bladella JO7-1b    1-20 
Opmerking: Bladella was een sterke en goede tegenstander.  

Hapert JO10-3   Bergeijk JO10-3    10-5 
Opmerking: Mooie overwinning met goed samenspel!  

Hapert JO10-4   VOAB JO10-9    1-13 
Opmerking: Volgende keer opnieuw proberen!  

Hapert JO12-1   SV Valkenswaard JO12-2   3-0 

Hapert JO15-1   EFC JO15-3     6-0 

Hapert JO17-1   EFC JO17-2     2-1 

Hapert JO19-1   DBS JO19-2     4-1 

 

Zaterdag 5 november 2022 – Uitwedstrijden 

Raven JO7-1    Hapert JO7-3    15-4 

Netersel/Casteren JO8-1  Hapert JO8-1    8-4 
Opmerking: Beste wedstrijd tot nu toe.  

SBC JO8-7    Hapert JO8-2    7-6 
Opmerking: Erg spannend. Nipt verloren.  

Hilvaria JO9-2   Hapert JO9-1    2-5 
Opmerking: Mooie overwinning!  
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Marvilde JO10-1   Hapert JO10-1    3-3 
Opmerking: Mooi en goed samenspel!  

Waalre JO10-2   Hapert JO10-2    3-11 
Opmerking: Leuke wedstrijd, weinig tegenstand.  

EFC JO11-2    Hapert JO11-1    5-8 
Opmerking: Met veel inzet revanche genomen. Verdiende overwinning!  

SDO’39 JO12-1   Hapert JO12-2    0-4 
Opmerking: Prima wedstrijd, goed veldspel!  

DBS JO13-3    Hapert JO13-1    2-2 

Trinitas Oisterwijk JO15-4 Hapert JO15-2    8-1 

Nieuw Woensel JO17-1  Hapert JO17-2    1-1 

Eldenia MO20-1   Hapert MO20-1    1-0 
Opmerking: Helaas, eerste nederlaag sinds lange tijd.  

 

Zondag 6 november 2022 

RKVVO 1    Hapert 1     5-1 

Rood Wit ’62 2   Hapert 2      2-1 

 

 

5. DE WEDSTRIJDEN VAN 5 NOVEMBER DOOR DE OGEN VAN JACQUES:   

De start van de 2e fase vond deze zaterdagmorgen plaats onder prima 

weersomstandigheden. Hapert JO10-3,het team van Bas, Maarten en Lowies, 

was wedstrijd van de week en speelde tegen Bergeijk JO10-3. JO10-3 kwam al 

snel op een 1-0 voorsprong door een snelle spelhervatting (corner) van Luuk. 

Alle spelers van de tegenstander hadden zich voor hun eigen doel opgesteld en 

niemand was op 5 meter op de achterlijn voor Luuk gaan staan (waar wij wel 

constant op hameren, zodat je, zodra de tegenstander indribbelt, snel op de bal 

kunt verdedigen.) Luuk had dat snel door, dribbelde schuin in en kon vrij op 

doel schieten met de 1-0 als gevolg. Hierna kreeg het team volop kansen om de 

scoren uit te breiden, maar ook Bergeijk liet zich niet onbetuigd. Het werd een 

open wedstrijd, waarin  Hapert erg goed samenspeelde en wist deze wedstrijd 

daarom tot volle tevredenheid van de trainers en ouders verdiend met 10-5 te 

winnen. Probeer de volgende keer enkele tegendoelpunten te voorkomen door 

echt op de bal te verdedigen en het duel om de bal niet te schuwen. Prima 

gespeeld jongens en meisjes. Op naar de volgende wedstrijd. Hapert JO10-4, 

het team van Joris en Arno , speelde tegen VOAB JO10-9 (!!!) en had het de 

hele wedstrijd erg moeilijk. Dat lag aan de tegenstander , maar ook aan de 

spelers van Hapert. Het duel om de bal (1 tegen 1) en de wil om de bal echt te 
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willen veroveren en dan snelheid maken met de bal (dribbelen)  ontbrak bij de 

meesten. Erg jammer, want jullie maken iedere week door de trainingen 

progressie. Maar je moet het ook in de wedstrijd laten zien. Allemaal aanvallen, 

maar zeker ook allemaal verdedigen en dan met volle overtuiging. Volgende 

week laten jullie dat maar eens zien. Jullie kunnen het. Hapert JO7-1, het team 

van Ashraf, was er deze zaterdagmorgen, niet echt helemaal bij tegen een wel 

erg goed Bladella JO-71b. Daar stonden enkele spelers in die het doel van 

Hapert erg snel en vaak wisten te vinden. In de loop van de wedstrijd werd het 

allemaal wel iets beter omdat de inzet en de wil om de bal te willen hebben, 

beter werd, maar Bladella was echt te sterk. Niets aan te doen. Deze week 

weer lekker trainen en over 2 weken opnieuw proberen, want op de trainingen 

laten jullie het wel zien.    

 

 

6. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

 05-11-2022  

 

Marvilde JO10-1 – Hapert JO10-1 

De wedstrijd tegen Marvilde op Veldhovens gras begint. Ze zijn de vorige 

match, waarbij arbitrair en vriendschappelijk niet alles even sjiek verliep, nog 

niet vergeten. Maar ook om deze pot weer op sportiviteit te winnen, wordt 

alles ingezet. De eerste kwart een aantal mooie kansen van Hapert: Sander 

levert de bal met een mooie assist aan Jens die helaas net te weinig kracht in 

de bal kan brengen om deze in de goal te doen laten belanden. Iets later wordt 

de bal door Jens perfect voor de goal gegeven maar werd deze niet verwacht 

en belande helaas achter de goal. De eerste tegengoal geven we weg als 

Marvilde een corner neemt en deze bal, ondanks sterk keeperswerk van Jade, 

achter hem het net in verdwijnt. Marvilde maakt het 2-0 waarna Jens de score 

meer in balans trekt door hem ver in de hoek van de goal van Marvilde te 

plaatsen: 2-1. De tweede helft loopt Veldhoven weer uit naar 3-1. Een 

indribbelbal van Sander geeft hem gelegenheid om dicht bij het doel te komen, 

te schieten en de 3-2 te claimen. Vanuit het achterveld wordt de bal mooi naar 

Siem in de voorhoede gespeeld via Bas en Miel. Waarvan in een van die acties 

Teun kans zag en deze er met een hard en krullend schot de eindstand gelijk 

kreeg op 3-3. Iets meer jagen op de bal bij het uitnemen door de tegenstander 

zou de volgende keer zomaar een punt meer op kunnen leveren. Lekker 
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gespeeld en bedankt voor de mooie wedstrijd! 

 

Hapert JO10-3 – Bergeijk JO10-3 

Onder het mooie zonnetje komt vandaag Bergeijk het bij ons proberen! Na 

twee minuten brengt een mooie corner van Luuk ons op een mooie 

voorsprong! Even later piept er van Bergeijk toch een door. 1-1. Maar wat 

werpt de training van afgelopen week zijn vruchten af. Dat is te zien in het 

mooie samenspel. Nadat Levi onderuit gehaald wordt krijgt hij een vrije trap en 

deze gaat er mooi in. Daarna Luuk en Levi nog een keer een prachtig doelpunt. 

Ook knalt onze verdediger Lotte er nog 1 in. Een mooie voorzet van Loek zorgt 

ervoor dat Nora hem er in legt en dit wel 2x. Ook Loek maakt een mooie goal 

waarbij de keeper geen enkele kans heeft. Door een assist van Max worden ook 

de laatste 2 doelpunten erin geknalt! Kyana laat zich ook zeker niet aan de kant 

zetten ook al is de tegenstander 2 koppen groter. Zonder onze prachtige dames 

(Ilvi en Lotte) in de verdediging hadden we ook zeker niet zo’n mooie uitslag 

gehad🥳 

Met een eindstand van 10-5 zeg ik: Maarten, Lowies en Bas volgende week 

weer 3x trainen!! 

 

EFC JO11-2 – Hapert JO11-1 

De Fortune Cadenza Touch koffiemachine is nog niet doorgelopen of de stand 

staat al 1-1. Kuba maakt vlot gelijk na een erg vroege achterstand. Al snel wordt 

het alleen alweer 2-1 voor EFC. Nu begint Hapert beter op stoom te komen. 

Sam onderschept de bal voorin en scoort direct de gelijkmaker. De kansen 

volgen elkaar in rap tempo op nu. Robin scoort met een mooi schot over de 

keeper en zet Hapert op voorsprong. Darach, Kuba en Robin krijgen nog kansjes 

maar weten niet te scoren. In het tweede kwart dwingt Hapert, goed 

combinerend, wederom de nodige kansen af. Tyge mist in eerste instantie nog 

na een solo, maar kan even later wel scoren nadat Fedde en Robin de 

verdediging zoek spelen. Na weer een goede aanval kan Robin in twee keer de 

2-5 scoren. Eersel weet af en toe een plaagstoot uit te delen maar de defensie 

onder leiding van Ties V en keeper Job staat als een huis. Met een vrije trap van 

Tyge kan hij zelfs 2-6 maken. Eersel weet net voor rust nog een 

aansluitingstreffer te scoren. 3-6 ruststand. Na rust eenzelfde beeld. Hapert 

valt veelvuldig aan en krijgt de nodige kansen. Darach weet zich voorin goed te 

positioneren en kan met twee mooie schoten de score uitbreiden naar 8 

doelpunten voor Hapert. Een schot onderkant lat is niet houdbaar voor keeper 



8 
 

Tom. Tegen het einde van de wedstrijd worden de duels feller. Goed om te zien 

dat Job, Ties V en Ties L volop de duels aangaan. EFC weet uiteindelijk de 

eindstand van 5-8 op het scorebord te brengen na een penalty. Al met al een 

hele nette overwinning behaald met hard werken en goed samenspel! Goed 

gedaan mannen! 

 

Hapert JO17-1 – EFC JO17-2 

De eerste competitiewedstrijd tegen EFC JO17-2. Een tegenstander waar we de 

laatste jaren vaker tegen hebben gevoetbald maar zelden met goed gevolg. 

Voor de wedstrijd werden daarom diverse puntjes op de i gezet om deze keer 

wel een resultaat neer te zetten. De wedstrijd begon met een licht overwicht 

voor EFC dat vaker de bal had maar niet tot grote kansen kwam. Hapert loerde 

op de snelle uitbraak en dat resulteerde ook in de eerste goal. Goed doorzetten 

vanaf de zijkant resulteerde in een voorzet die de keeper van EFC niet helemaal 

goed kon verwerken waarna Mees de bal van 16 meter in de lege goal kon 

schuiven. Hapert speelde daarna met meer vertrouwen en vanaf dezelfde kant 

zette Stef een mooie actie in die hij ook zelf afrondde: 2-0. EFC probeerde nog 

voor de rust de spanning terug te brengen en dat lukte door een lage corner 

binnen te tikken. Ruststand 2-1. Na de pauze speelde Hapert een degelijke pot 

en probeerde te voetballen waar dat kon maar gaf tegelijkertijd achter amper 

iets weg. EFC kwam er simpelweg niet meer doorheen terwijl Hapert meerdere 

kansen kreeg op meer. Het bleef uiteindelijk bij een verdiende 2-1 overwinning.  

 

 

 

7. TEAMUITJE JO12-1 

In de herfstvakantie is de 

JO12-1 in Hapert gaan 

padellen als een gezellig 

teamuitje tussen de 2 

voetbalfases in. Na enkele 

partijtjes wennen vond 

iedereen z'n draai en 

hebben we een geweldige 

sportieve middag beleefd 

met z'n allen. Na 2 1/2 uur 

spelen hadden de meeste 

nog geen zin op te stoppen 
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maar er lag op iedereen een heerlijke pizza te wachten bij Lunch en Diner 38 op 

de markt in Hapert. We werden hartelijk ontvangen door Haroet en werden 

door hem ook nog getrakteerd op een ijsje. Iedereen heeft een supergezellige 

middag gehad.  

 
 

 

8. VOORZETJES:  

• Het was voor bijna alle teams een prima start van de 2e fase.  

• Ons 1e elftal heeft de uitwedstrijd tegen RKVVO (Oerle) met 5-1 

verloren. Ook Hapert 2 wist deze keer niet te winnen (1- 2 verlies) 

• Aanstaande zondag (13 november) opnieuw een uitwedstrijd en wel in 

en tegen Dommelen (een belangrijke wedstrijd!)  en dan de zondag erop 

(20 november) de derby tegen Reusel Sport. Wie is dan de mascotte en 

helpt Hapert aan de broodnodige punten? Dat lees je in het volgende 

Voorzetje. 

• Een student van het Summa College wil bij vv Hapert voor zijn studie een 

sportactiviteit organiseren. Vanavond (maandag ) een gesprek hierover. 

Insteek is een penaltytoernooi voor de leeftijd JO8 t/m JO15 

• Aanstaande donderdag 10 november uitgestelde 

jeugdcommissievergadering. Aanvang 19.30 uur.  

• Voor de zaaltrainingen in de kerstvakantie hebben we helaas alleen de 

sporthal op zaterdag 8 januari ter beschikking. Dus zaterdag 15 januari 

vervalt. 
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9. EVEN VOORSTELLEN 

Hallo v.v. Hapert. Ik ben Bart Kavelaars, 34 jaar oud en vader van Milan uit JO9-

1. In September jl. ben ik samen met Chris Schilders begonnen als trainer van 

JO9-1 op de woensdagavond. In het dagelijks leven ben ik Technisch Directeur 

bij het bedrijf F3 Design in Eersel. Daar ontwikkelen van onder andere 

logistieke automatiseringen zoals verpakkingsmachines of zelfrijdende 

pallettrucks. In 2017 zijn we met ons gezin (mijn vrouw Esther, onze zoontjes 

Milan en Kai en ik) in Hapert komen wonen in het nieuwbouwproject de Wijde 

Blick maar oorspronkelijk komen we uit Eersel. In Eersel heb ik ongeveer 10 

jaar in de jeugd van EFC gevoetbald. Hoewel ik tegen mijn 18e afzwaaide i.v.m. 

andere interesses en prioriteiten kijk ik terug op een leuke sportieve tijd. Het is 

al enige tijd geleden dat ik zelf op de grasmat stond en ervaring als trainer heb 

ik niet maar ik merk dat voetballen een beetje is als fietsen, helemaal verleren 

doe je het nooit. Een goed trainingsprogramma in elkaar draaien en de 

aandacht van de kinderen op de oefeningen houden is een hele uitdaging 

(respect voor alle andere trainers!) maar gelukkig zijn er mensen als Jacques 

Lammers, Roy Bierens en Guido Waterschoot die ons helpen waar ze kunnen. 

Ik vind het leuk om te zien hoe de kinderen van JO9 steeds beter gaan 

samenwerken en elkaar op het veld helpen. Ik hoop dat we de komende tijd 

het groepsgevoel en de teamspirit verder kunnen versterken en er zo voor alle 

kinderen een leuke en ontspannende activiteit van weten te maken. 

 

 

10. 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. 

 

 

 

 

mailto:pr@vvhapert.nl
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11. MASCOTTE THUISWEDSTRIJDEN HAPERT 1 

Alle kinderen die ooit mascotte geweest zijn bij de thuiswedstrijden van Hapert 

1, hebben daar leuke en blijvende herinneringen aan overgehouden. Ontvangst 

met je ouder(s) in de bestuurskamer, aanwezig zijn in het kleedlokaal bij de 

spelers van Hapert 1, warming-up samen met de spelers op het veld, voor 

aanvang van de wedstrijd het duel 1 tegen 1 met de keeper van de 

tegenstander (het goede voorbeeld geven), in de dug-out zitten tijdens de 1e 

helft, in de 2e helft (als je wilt) in de omroepkamer en na de wedstrijd krijg je 

dan nog een versnapering en een leuke herinnering. Dus al met al: mascotte 

zijn is een heel leuke activiteit. We zoeken nog wedstrijdmascottes voor de 

volgende thuiswedstrijden  

- Reusel Sport op 20 november 2022 

- SV Unitas op 4 december 2022 

- Bladella op 12 februari 2023 

- Gestel op 12 maart 2023 

- RKVVO op 26 maart 2023 

- Dommelen op 2 april 2023  

- Wilhelmina Boys op 23 april 2023 

- Bergeijk op 14 mei 2023  

- Acht op 29 mei 2023 

Opgeven kan door een appje te sturen naar 06-21586867.  

En denk eraan, wie het eerst komt…!  

Alvast bedankt namens Eric Verdonschot, jeugdvoorzitter vv Hapert 

 

 

12. PUPILLENCURSUS KNVB  

Afgelopen vrijdag was alweer de 4e  avond van de pupillencursus van de KNVB. 

Deze keer moesten we de cursus in verband met de “Bierkantus” in de kantine 

van Hapert verplaatsen naar Bladella. Komende vrijdag is de cursus weer in 

Hapert. Roy Smetsers, Rob Beeren, Lowies Simmer en Maarten Mooren 

hebben de warming-up vorm en de oefenvorm gegeven aan de spelers van 

Hapert JO10-3 en aan een groepje O10 kinderen van Bladella. Met de kinderen 

van Hapert ging het een stuk beter dan met de verschillende kinderen van 

Bladella. En dat is logisch, want je kent ze natuurlijk allemaal bij naam en die 

van Bladella niet. Roy moest een soort handbal positiespel geven, Maarten gaf 
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de oefenvorm 4 tegen 4 met de verplichting dat bij een aanval 2 verdedigers  

op hun eigen helft moesten blijven, Rob gaf een spelvorm waarbij op zijn teken 

snel door doeltjes gedribbeld moest worden onder druk van een tegenstander, 

en Lowies gaf de oefenvorm 2 tegen 2 met scoren op 2 doeltjes. Leuke vormen 

waarbij de trainers elkaar moesten beoordelen op structuur van de oefening, 

doelstelling van de oefening en de coaching op de doelstelling tijdens de 

oefeningen. Niet altijd even makkelijk, maar ze hebben het allemaal prima 

gedaan. In de nabespreking bleek maar weer eens dat het allemaal niet zo 

makkelijk is om je aan de vooraf besproken trainingsdoelstelling te houden. 

Toch weer een erg leerzame avond. Volgende week zijn alle trainers (14 weer 

aanwezig.) 

 

 

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! 


