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1. CITAAT VAN DE WEEK: 

“Let erop dat als je iets aan de spelers gaat uitleggen (voor, tijdens de kleine of 

grote pauze of na afloop van de wedstrijd) alle spelers erbij zijn en dat zij ook 

allemaal  jouw aandacht hebben. Begin dan pas te praten (liefst zo weinig 

mogelijk), geef complimenten, stel vragen, laat spelers nadenken (regie 

overdragen) en herhaal jouw coachopdracht (waar je op gaat letten).”    

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

Zaterdag 19 november 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-3   HMVV/Hulsel JO7-1   10.00 uur 

Hapert JO10-3   RKDSV JO10-1    09.30 uur 

Hapert JO10-4   FC Tilburg JO10-5    09.30 uur 

Hapert JO12-1   DVS JO12-2     11.45 uur 

Hapert JO15-1   UNA JO15-3     12.30 uur 

Hapert JO17-1   Wilhelmina Boys JO17-2   13.30 uur 

Hapert JO19-1   Marvilde JO19-1    14.30 uur 

 

Zaterdag 19 november 2022 – Uitwedstrijden 

RKVVO JO7-2   Hapert JO7-1    10.00 uur 

Bergeijk JO8-3   Hapert JO8-1    09.30 uur 

DEES/Vessem JO8-2  Hapert JO8-2    09.30 uur 

VOAB JO9-9    Hapert JO9-1    10.00 uur 

Acht JO10-2    Hapert JO10-1    10.15 uur 

FC Eindhoven AV JO10-2  Hapert JO10-2    09.00 uur 

Bergeijk JO11-2   Hapert JO11-1    10.30 uur 

Beerse Boys JO12-1  Hapert JO12-2    10.30 uur 

Acht JO13-2    Hapert JO13-1     11.45 uur 

VOAB JO15-3   Hapert JO15-2    13.00 uur 

EFC JO17-4    Hapert JO17-2    14.30 uur 

Eendracht ’30 MO20-1  Hapert MO20-1    13.00 uur 

 

Zondag 20 november 2022 

Hapert 1     Reusel Sport/Cotrans 1   14.30 uur 
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3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK ZATERDAG 19 NOVEMBER:  

Hapert JO12-1 - DVS JO12-2JM. Aanvang 11.45 uur. 

Afgelopen zaterdag speelde het team van Ard van den Bisen en Rob Vosters tegen 

DOSL JO12-1 en die wedstrijd werd helaas met 1-5 verloren. Behalve dat DOSL iets 

meer kwaliteit had, en Hapert al snel met 0-3 achter kwam, speelde het team niet 

met die inzet die het wel zou kunnen. En dat is jammer, want er zit genoeg voetbal 

in het team maar dan moet je wel natuurlijk als een echt team op het veld staan. 

Het woordje TEAM betekent niet voor niets: “ Together Everyone Achieves More” 

met ander woorden: als iedereen zijn of haar uiterste best doet, bereik je als team 

ook een veel beter resultaat. Dus niet mopperen op elkaar, maar elkaar juist 

helpen als het bij een andere speler een keer niet goed gaat. Allemaal aanvallen, 

maar ook allemaal verdedigen en elkaar dus helpen in het veroveren van de bal bij 

balverlies. Bij balverlies het speelveld klein maken zowel in de lengte als in de 

breedte (afhankelijk van waar de bal is bij de tegenstander!!) en bij balbezit het 

speelveld groot maken zowel in de lengte (diepte) als in de breedte. Aanstaande 

zaterdag de wedstrijd tegen DVS JO12-2JM dat deze fase ook 1 keer gewonnen en 

1 keer verloren heeft. Met de juiste instelling en door goed te luisteren naar Ard 

en Rob en met de echte wil om voor elkaar te willen werken moet het zaterdag  

een leuke en goede wedstrijd worden. Jongens, heel veel voetbalplezier en succes. 

Wij zijn erbij!! 

 

 

4. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 

Zaterdag 12 november 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO8-1   Knegsel/Steensel JO8-2     ??? 
Opmerking: Knegsel/Steensel was een sterke en erg goede tegenstander.  

Hapert JO8-2   Were Di JO8-3     1-2 
Opmerking: Ongelukkig tegendoelpunt in de laatste minuut. Team had echt meer verdiend.  

Hapert JO9-1   Wilhelmina Boys JO9-4    3-2 
Opmerking: Verdiende overwinning. Allemaal hard gewerkt! Top!  

Hapert JO10-1   RKVVO JO10-2     7-5 
Opmerking: Even moeilijk gehad maar daarna goed teruggekomen!  

Hapert JO10-2   Dommelen JO10-1     9-1 
Opmerking: Super wedstrijd gespeeld. Wat een beleving en samenspel!  

Hapert JO11-1   Marvilde JO11-3     10-3 
Opmerking: Weer winst, maar belangrijker, hard gewerkt en prima samenspel!  

Hapert JO12-2   De Valk JO12-1     5-11 
Opmerking: Wedstrijd had verschillende gezichten. Erg jammer.  

Hapert JO13-1   UNA JO13-2      5-0 
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Opmerking: Verdiende winst!  

Hapert JO15-2   RKDVC JO15-5     ??? 

Hapert JO17-2   EMK JO17-1      2-2 

Hapert MO20-1   Orion MO20-1     3-1 

 

Zaterdag 12 november 2022 – Uitwedstrijden 

EFC JO7-2    Hapert JO7-2     17-5 
Opmerking: Pas in het laatste gedeelte echt gaan voetballen.  

Bladella JO10-4   Hapert JO10-3     2-9 
Opmerking: Opnieuw winst en doelpunten door snelle spelhervattingen!! 

SVSOS JO10-2   Hapert JO10-4     10-3 
Opmerking: Het zat er niet in deze zaterdagmorgen.  

DOSL JO12-1    Hapert JO12-1     5-1 
Opmerking: Sterkere stegenstander, maar het lag ook een beetje aan Hapert.  

Rood/Wit Veldhoven JO15-2 Hapert JO15-1     5-1 

Hilvaria JO17-2   Hapert JO17-1     1-2 

Oirschot Vooruit JO19-2  Hapert JO19-1     1-3 

 

Zondag 13 november 2022 

Dommelen 1    Hapert 1      2-1 

Reusel Sport/Cotrans 3  Hapert 2      3-3 

 

 

5. DE WEDSTRIJDEN VAN 12 NOVEMBER DOOR DE OGEN VAN JACQUES:   

Wat een prachtige zaterdag was het. Niet alleen het weer (lekker fris, veel 

zonneschijn en geen wind. Wat wil je nog meer!) maar vooral de voetbalbeleving 

bij al onze jeugdspelers en onze trainers/coaches. JO8-1, dat vorige week een erg 

goede wedstrijd gespeeld had , moest vandaag tegen Knegsel/Steensel JO8-2 en 

dat was weer een heel andere wedstrijd. De speler met de groene 

voetbalschoenen sprong er bij de tegenstander echt uit en wist al snel het doel 

van Hapert te vinden. Hapert moest zich even hervinden en kreeg daarna ook veel 

kansen om te scoren. Maar ja, ze moeten er wel in. Jammer, volgende week 

opnieuw proberen, want jullie kunnen het. Niet bang zijn, de bal willen hebben en 

vooral durven dribbelen (op snelheid) met de bal. JO10-2 speelde tegen 

Dommelen een super wedstrijd. Veel inzet (hebben ze altijd wel), maar vooral 

goed voetbal. Lekker combinerend wisten ze 9 keer het doel van Dommelen te 

vinden. 1 keer leverde een prima aanval van achteruit net geen doelpunt op. Dat 

was jammer. Maar wel mooi om te zien dat coach Thijs helemaal opging in deze 

aanval. Heel goed gedaan jongens en leiding. Genoten!! Ernaast speelde JO10-1 

tegen RKVVO en dat was eveneens een leuke wedstrijd. Toch kwam het team van 
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Jorg, Robbert en Timo met 3-1 achter. Na 3-3 wist Sander (met hulp van moeder 

die de veters nog even ging strikken) te scoren en toen ging O10-1 echt los. 

Verdiend gewonnen. JO9-1, het team van Guido, Bart en Chris, speelde ook deze 

keer weer een mooie wedstrijd die tot het laatst spannend bleef. Het team gaat 

iedere week beter samenspelen en met meer inzet en voetbalbeleving. Erg mooi 

om te zien. Jammer dat deze keer niet alle kansen benut werden. Daarom bleef 

het tot het einde spannend. Lana beloonde haar goed gespeelde wedstrijd met 

een doelpunt in de laatste minuut en daardoor opnieuw winst. JO8-2, het team 

van Tom en Frederik, speelde vorige week al bijna een gewonnen wedstrijd en ook 

deze keer waren ze er dicht bij. Ook dit team gaat het steeds beter doen. Er wordt 

hard gewerkt en als het schieten op doel beter wordt dan komt de overwinning 

vanzelf. Spannende wedstrijd. JO11-1, het team van Menno, had geen kind aan 

Marvilde JO11-3. Met veel inzet en erg goed samenspel (vooral Tyge en Kuba 

wisten elkaar prima te vinden) behaalde het team een mooie10-3  overwinning. 

Uitstekend gedaan jongens (en Menno natuurlijk.) JO12-2, het team van Rob en 

Frank speelde tegen de Valk JO12-1 en die wedstrijd kende verschillende 

gezichten. Dan weer was het de Valk en dan weer Hapert dat het goed deed. Het 

werd een wedstrijd met veel doelpunten maar uiteindelijk was het De Valk die 

met de overwinning terug ging naar Valkenswaard. JO13-1, het team van Peter en 

Guido tenslotte behaalde een verdiende 5-0 overwinning op UNA JO13-2 en heeft 

nu 4 punten uit 2 wedstrijden.   

 

 

6. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

 12-11-2022  

 

VV Hapert JO10-2 – Dommelen JO10-1 

Nog een beetje frisjes maar met een heerlijk doorbrekend zonnetje gaat om 9.30u 

de wedstrijd van start. Natuurlijk weer met trouwe enthousiaste supporters langs 

de lijn. Spannend hoor, tegen het 1e van Dommelen maar nog geen 5 minuutjes 

later weten onze jongens van Hapert de pot met een 1-0 te openen. Beide teams 

lijken aan elkaar gewaagd en niet snel na het vallen van het eerste doelpunt weet 

Dommelen de stand gelijk te trekken naar 1-1. Werk aan de winkel… Dommelen 

blijkt toch minder sterk dan voorheen gedacht. Met supermooi overspel en de 

juiste snelheid weten onze jongens met een fantastische voorsprong van 7-1 de 

rust in te gaan! Na een peptalk en laatste tips and tricks van onze coaches zijn ze 

helemaal klaar voor de 2e helft. Hierin weten onze jongens van Hapert nog 2x te 

scoren en klinkt het fluitsignaal einde wedstrijd met een top overwinning van 9-1! 
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Bodi, Daan, Kevin, Ries, Stef & Stef en Vince wat hebben jullie weer ontzettend 

goed je best gedaan, knap samen gewerkt en ons een leuke wedstrijd laten zien! 

Mooi overgespeeld, snelheid, elkaar kansen gegund en met de juiste teamspirit 

deze pot weer weten te winnen. Jullie mogen ontzettend trost zijn op jezelf! 

 

Bladella JO10-4 - Hapert JO10-3 

Hapert staat aan het begin van de wedstrijd nog te slapen waardoor het al snel 1-0 

is voor Bladella. Vooral Lotte is snel wakker en weet veel ballen te blokken en 

terug richting het doel van Bladella te krijgen. Nora is fel en gaat continu stevig het 

duel aan. Na een mooie voorzet van Lotte weet Luuk te scoren en niet veel later 

raakt ook Loek, die ontzettend fel aan het spelen is het doel 2 keer, 1-3. Na nog 

een voorzet van Loek maakt Luuk zijn tweede doelpunt, waardoor Hapert met een 

voorsprong van 1-4 de rust in gaat. Tweede helft vrijwel direct een mooie kans 

voor Levi. Deze mondt uit in een corner waarbij hij de bal het doel in weet te 

draaien, 1-5. Omdat de keeper van Bladella uit het vak kwam krijgt Hapert een 

vrije trap genomen door Levi die de bal strak het doel in schiet, 1-6. Zowel Max al 

Kyana krijgen de kans om te scoren, maar beide schoten zijn helaas net mis. 

Bladella weet vrij voor de goal van Hapert te komen en scoort, 2-6. Een aanval van 

Bladella wordt goed weggewerkt door Max. Ilvi zorgt ervoor dat de bal weer 

continu terug richting het Bladelse doel gaat waardoor Loek de kans krijgt om 

nogmaals te scoren, 2-7. Een kans voor Nora wordt tegen gehouden door de 

keeper van Bladella. Nog twee kansen voor Bladella bij het Hapertse doel worden 

goed tegen gehouden door Lotte en Max. Hapert breekt weer uit en Luuk weet 

nogmaals te scoren, 2-8. Na een wissel tussen Luuk en Levi weet Levi direct het 

doel nog een keer te vinden, waarmee de eindstand een 2-9 winst voor Hapert is. 

Hoewel Hapert slaperig begon wisten ze zich snel te herpakken en met goed 

samenspel de overwinning mee naar huis te nemen. Ze lijken de smaak van het 

winnen te pakken te hebben. Wat ook smaakte waren de frikadellen waarop ze na 

de wedstrijd door de trainer getrakteerd werden! Goed gedaan dames en heren! 
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Hapert JO11-1 – Marvilde JO11 

De jongens hadden er zin in! Drie keer getraind deze week en mooi weer! De 

eerste score is voor Marvilde, waardoor Hapert meteen op scherp staat. En dat is 

te merken: ze spelen goed over en hebben veel scoringskansen. Job en Tyge 

weten elkaar prima te vinden. Robin maakt de 2-1 met een balletje door de benen 

bij de keeper. Vervolgens weer een paar kansen van de tegenstander, maar door 

goed verdedigingswerk van Tom komen ze er niet doorheen. Eerste kwart wordt 

afgesloten met 3-1. Kuba, die vandaag vleugels lijkt te hebben, opent weer met 

een hard afstandsschot op de paal. Tyge scoort de 4-1 en ook Kuba tikt er nog een 

in. Na de pauze scoort Tyge wederom: 6-2. Wat opvalt is dat er echt goed 

overgespeeld wordt en dat er door iedereen heel hard gewerkt wordt. Job en 

Robin lopen overal, Tom neemt alle afstandsballen prima aan, Darach staat als een 

huis op het middenveld, Ties vdV houdt het overzicht in de verdediging, Fedde 

geeft mooie passes over het middenveld,  Sam staat steeds voor de goal en Ties L 

is goed zichtbaar langs de zijkant. Sam scoort nog een keer en vervolgens zorgt 

topscoorder Tyge voor een 10-3 eindstand. 

 

 

7. VOORZETJES:  

• Maandag 5 december i.v.m. pakjesavond “GEEN TRAINING”  

• Dat betekent dat de training voor de mini’s voor degenen die kunnen 

(zowel spelers als trainers) verplaatst wordt naar woensdag 7 december. 

Zelfde tijd, zelfde veld. 

• Trainers/coaches: spreek af met de spelers/ouders dat de kinderen tijdens 

de kleine pauze op het veld blijven en niet naar de ouders gaan. Is niet 

nodig (te weinig tijd. Pauze duurt officieel maar 2 minuten) en het zorgt 

voor onrust. Tijdens de grote pauze geef je ze daar wel alle gelegenheid 

voor. Houdt de bespreking op het veld en weg van de toeschouwers. En 

zorg dat iedereen erbij is (zie soms nog kinderen bij de ouders staan!!) en 

dat jouw volledige aandacht hebben. 

• Als je met 2 of 3 trainers bent: spreek duidelijk af wie wat doet en wanneer. 

Laat elkaar uitpraten en spreek dezelfde voetbaltaal. Wees zo concreet 

mogelijk (één doelstelling) en blijf daarop coachen en de kinderen 

bevragen. En ga niet allemaal bij elkaar staan. Iedereen aan één zijde. 

• Afgelopen zaterdag was er weer eens een scout van PSV Eindhoven. Hij had 

zich keurig aangemeld en ook afgemeld. Komt nog een keer terug. Hij had 

leuke wedstrijden gezien. 
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• Nogmaals : alle scheidsrechters (eigenlijk wedstrijdbegeleiders) hebben na 

de wedstrijd recht op 2 consumptiemuntjes te besteden in de kantine. Je 

kunt ze ook in de teampot stoppen, om de jeugdspelers na een fase te 

belonen met een consumptie of iets anders. Niet vergeten begeleiders: 

gewoon de muntjes nemen nadat je de uitslag in de bestuurskamer op het 

formulier ingevuld hebt.  

• Vanaf 5 december worden de wedstrijden van ons 1e elftal en JO19-1 in 

verband met vervroegde duisternis met een half uur vervroegd.   

• Eric Verdonschot is volop bezig om van elk team een groepsfoto te maken. 

Het gaat tot nu toe prima. Eric alvast bedankt. 

• Hapert 1 heeft de uitwedstrijd in en tegen Dommelen met 2-1 verloren en 

neemt daardoor nu de laatste plaats op doelsaldo van Dommelen over. Er 

staan nu 4 ploegen (DBS, Unitas ’59, Braakhuizen en Hapert) op 5 punten 

uit 7 wedstrijden.  

• Volgende week de derby thuis tegen Reusel Sport. Tijd voor een 

overwinning.  Wie is de mascotte?? 

 

 

8. 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 (aanstaande zondag!!!) 

- 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 
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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 

 

 

9. PUPILLENCURSUS KNVB  

Afgelopen vrijdag was de pupillencursus van de KNVB weer in Hapert en de 

leeftijdscategorie was deze keer JO11. Ongeveer 18 spelers van Hapert en Bladel 

kregen door de negen trainers van Hapert en vijf trainers van Bladella weer enkele 

leuke oefenvormen en een wedstrijd acht tegen acht aangeboden. De 

belangrijkste opdracht voor alle trainers was de doelstelling van de oefeningen en 

de wedstrijd zo concreet mogelijk te maken. Met andere woorden, de spelers één 

opdracht meegeven, waar jij als trainer alleen maar op let en coacht. Deze keer 

ging het in de meeste gevallen om “druk zetten” op de bal. Met de oefenvormen 

vier tegen twee (waarbij de verdedigers vooral gecoacht werden op het elkaar 

helpen in het druk zetten op de bal), het duel één tegen één met afwerken op één 

F-doel met keeper en de oefenvorm duel één tegen één op twee F-doelen met 

twee keepers (hier was de omschakeling bij balverlies en direct weer druk zetten 

op de nieuwe aanvaller het accent) en vier tegen vier met keepers en twee vrije 

aanval zones ging dit allemaal erg goed. Tijdens de wedstrijd acht tegen acht  

kregen de trainers dezelfde opdracht: tijdens de voorbespreking aangeven waarop 

je wil coachen (één accent), in de kleine/grote pauzes erop terugkomen en vragen 

aan de spelers hoe het ging, de doelstelling herhalen en na de wedstrijd dit nog 

even nabespreken. Erg leerzaam allemaal. Zeker omdat we tijdens het coachen 

allemaal de neiging hebben om overal op te coachen, waardoor het voor veel 

spelers te ingewikkeld wordt. Als je het beperkt houdt tot één of twee 

doelstellingen dan is  het voor de spelers veel duidelijker. De trainers die deze 

keer geen training gaven moesten de andere trainers beoordelen op hun 

oefenvormen (komt er tijdens de oefening uit wat je wilt bereiken (druk zetten in 

dit geval)) en de coaching tijdens de wedstrijd. Belangrijk was: houden de trainers 

zich aan de door hun vooraf bepaalde doelstelling. Daarnaast gaven de trainers de 

spelers complimenten, zeggen ze wat de spelers goed doen of zijn ze gericht op 

wat de spelers fout doen, is de coach alleen maar aan het woord maar of laten ze 

de spelers ook zelf nadenken (vragen als: wat vond jij ervan, hoe vond jij het gaan, 

wat zou jij doen of wat kun je beter/anders doen? etc.) Het was allemaal weer een 

zeer geslaagde cursusavond onder leiding van KNVB cursusleider Tom van Assel. 

Tom, Roy, Maarten, Lowies, Jorg, Thijs en Menno hebben er weer veel van 

opgestoken. En dat is weer goed voor al onze jeugdspelers en hun 

voetballeerproces. Jammer dat Ashraf vanwege werkzaamheden in het Noorden 
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van het land de cursus pas in het najaar kan afronden. Volgende week 18 

november is de cursus opnieuw in Hapert maar dan met de helft van de 

trainersgroep. De leeftijdscategorie is dan JO12.  

 

 

10. GRATIS NAAR FC EINDHOVEN OP VRIJDAG 18 NOVEMBER 

Op vrijdag 18 november is het voor jeugdleden van VV Hapert mogelijk om gratis 

naar een wedstrijd te gaan van FC Eindhoven in het Jan Louwers stadion. Zij spelen 

die avond om 18.45 thuis tegen Telstar. Het is nog steeds mogelijk om hiervoor 

kaarten aan te vragen. Vak K is inmiddels 

uitverkocht, maar de actie is uitgebreid naar 

de vakken I en J. Via www.fc-

eindhoven.nl/clubactie kunnen de 

jeugdleden tot 18 jaar de gratis kaarten 

aanvragen, voor overige leden geldt een 

speciaal tarief van €10,- per kaartje. Voor 

verdere vragen over het bestellen van tickets 

kan je contact opnemen met de afdeling 

ticketing via 040-2112967 of ticketing@fc-

eindhoven.nl. Hoe leuk is het om vrijdag 

samen met je teamgenootjes naar deze 

wedstrijd te gaan! Daarnaast zijn van onze jeugdafdeling 3 coördinatoren en/of 

jeugdtrainers uitgenodigd om de wedstrijd te komen bekijken vanuit de 

businnessclub. Wie hier interesse in heeft, graag zo snel mogelijk aanmelden bij 

Jacques Lammers. 

 

 

11. SAMEN WK VOETBAL KIJKEN IN DE KANTINE 

Zoals jullie allemaal wel weten start op zondag 20 november het 

wereldkampioenschap voetbal met de openingswedstrijd Qatar tegen Ecuador. Op 

maandag 21 november speelt het Nederlands Elftal haar 1e wedstrijd onder 

bondscoach Louis van Gaal tegen Senegal. Deze wedstrijd begint al om 17.OO uur. 

Natuurlijk willen velen van jullie het Nederlands elftal zien voetballen. De 

jeugdcommissie heeft het idee om deze wedstrijd met vele jeugdspelers en 

trainers/ouders te gaan kijken op het grote scherm in de kantine. Wel of niet 

verkleedt in Oranje!! Misschien wordt er wel een prijs aan verbonden! Omdat 

17.00 uur een vervelend tijdstip is (nog aan het werk, etenstijd, broertjes of zusjes 

die een andere sport of hobby beoefenen etc.) heeft de jeugdcommissie het idee, 

dat iedereen die zich hiervoor aanmeldt (via het eigen team) een bon krijgt voor 

http://www.fc-eindhoven.nl/clubactie
http://www.fc-eindhoven.nl/clubactie
mailto:ticketing@fc-eindhoven.nl
mailto:ticketing@fc-eindhoven.nl
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eten (broodje) en drinken. Het is aan de trainers of zij op 21 november gaan 

trainen. Tijdens de wedstrijd om 18.15 uur of na de wedstrijd om 18.45 uur. (Let 

op: het ligt allemaal nog niet vast. Informatie volgt nog deze week via de 

coördinatoren en de trainers/coaches.) 

 

 

12. (TIJDELIJKE) TRAINER GEZOCHT VOOR JO7-1 

Hapert JO7-1 wordt getraind en gecoacht door Ashraf Assad, vader van speler 

Middo Assad. Het team bestaat uit kinderen die allemaal lekker fanatiek trainen, 

leergierig zijn en één keer in de twee weken met veel enthousiasme hun 

wedstrijdjes spelen. Helaas is Ashraf door zijn werkzaamheden de komende tijd 

verhinderd. Wij gaan dit natuurlijk oplossen, maar het zou natuurlijk super zijn als 

er een ouder en/of jeugdspeler is, die de training van Ashraf tijdelijk kan/wil 

overnemen. Info bij Roy Bierens, coördinator JO7 t/m JO9 of bij Jacques Lammers, 

technisch coördinator JO7 t/m JO12.  

 

 

13. LEDENVERGADERING VV HAPERT 

Vrijdag 9 december vindt de algemene ledenvergadering van VV Hapert plaats in 

de kantine. Aanvang 19.30 uur. Mocht het Nederlands elftal de kwartfinale van 

het WK voetbal in Qatar halen, dan wordt de vergadering vervroegd naar 18.30 

uur. Na de vergadering kunnen we dan op het grote scherm eventueel de 

kwartfinale gaan zien. De jeugdcommissie zou het fijn vinden als veel 

jeugdtrainers/leiders deze vergadering bijwonen. Er komen in deze roerige tijden 

veel belangrijke zaken aan de orde. Laat zien dat je begaan bent met het wel en 

wee van VV Hapert. 
 

 

 

 

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! Alles wat vóór 

zondagavond 20.00 uur verzonden is verschijnt in het voorzetje van die week. Een keer te laat? Geen 

probleem, dan plaatsen we het gewoon in het eerstvolgende voorzetje.  


