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1. CITAAT VAN DE WEEK: 

“Je kunt als TEAM meestal (behalve als je echt veel sterker bent dan de 

tegenstander) alleen maar een goed resultaat behalen als iedereen maar dan ook 

echt IEDEREEN bij balverlies meehelpt in het verdedigen. De eerste VERDEDIGERS  

bij balverlies zijn de AANVALLERS, dus  OMSCHAKELEN en geen TREURMOMENT 

PAKKEN”    

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

Zaterdag 26 november 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-2   Bergeijk JO7-3    10.00 uur 

Hapert JO8-2   Best Vooruit JO8-5    10.30 uur 

Hapert JO9-1   Bladella JO9-4    09.45 uur 

Hapert JO10-1   Waalre JO10-1    09.30 uur 

Hapert JO10-4   EDN’56 JO10-1    09.30 uur 

Hapert JO11-1   Valkenswaard JO11-3   10.30 uur 

Hapert JO12-2   Waalre JO12-1    11.45 uur 

Hapert JO15-2   DIA JO15-3     13.30 uur 

Hapert JO17-2   Rood Wit Veldhoven JO17-2  14.30 uur 

Hapert MO20-1     Trekvogels MO20-1    13.45 uur 

 

Zaterdag 26 november 2022 – Uitwedstrijden 

Beerse Boys JO8-2   Hapert JO8-1    09.30 uur 

HMVV/Hulsel JO10-2  Hapert JO10-2    11.15 uur 

Waalre MO10-1   Hapert JO10-3    09.00 uur 

De Raven JO12-1   Hapert JO12-1    10.45 uur 

EFC JO13-2    Hapert JO13-1    12.00 uur 

SV Unitas’59 JO15-4  Hapert JO15-1    12.45 uur 

RKDSV JO17-1   Hapert JO17-1    14.30 uur 

Bergeijk JO19-1   Hapert JO19-1    14.45 uur 

 

Zondag 27 november 2022 

Wilhelmina Boys 1   Hapert 1     14.30 uur 

Geldrop 3    Hapert 2     10.30 uur 

 

 

3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK ZATERDAG 26 NOVEMBER:  

Hapert JO9-1JM tegen Bladella JO9-4JM. Aanvang 09.45 uur. 

Hapert JO9-1 heeft in het begin van de competitie geen makkelijke start gehad. 
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Spelers die plotseling stopten en daardoor vielen ook de trainers weg. Maar met 

hulp van de ouders werd al snel de draad goed opgepakt. Met Guido 

Waterschoot, als trainer op maandag  en  Bart Kavelaars en Chris Schilders als 

trainers op woensdag en coaches op zaterdag kreeg het team al snel de smaak te 

pakken. In de 1e fase was het nog een beetje zoeken naar de juiste opstelling en 

het kweken van een goede teamspirit. Nu in de 2e fase gaat het allemaal al een 

heel stuk beter. Met Jehad Aljnainati heeft het team er ook nog een extra speler 

bij gekregen.  JO9-1 heeft nu 3 wedstrijden gespeeld en drie keer met veel strijd 

en inzet gewonnen. A.s. zaterdag mag het team aantreden tegen Bladella JO9-4JM 

en dus een echte derby gaan spelen. Jongens en Lana geniet eerst met het team 

van het kijken naar Nederland-Senegal in de kantine en probeer komende 

woensdag dan weer goed te trainen, zodat jullie zaterdag tegen Bladella met z’n 

allen een goede en leuke wedstrijd spelen. Luister goed naar Chris en Bart (en ook 

naar Guido als hij er is) help elkaar in het afpakken van de bal van de 

tegenstander, durf mee te voetballen (dus niet staan te kijken wat jouw 

medespeler doet, maar meedoen. De bal willen hebben!) en het allerbelangrijkste: 

straal voetbalplezier uit!! Heel veel succes. Wij zijn erbij. 

 

 

4. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 

Zaterdag 19 november 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-3   HMVV/Hulsel JO7-1   18-2 
Opmerking: Doelpuntenfestijn. Hapert was te sterk voor HMVV/Hulsel! 

Hapert JO10-3   RKDSV JO10-1    4-8 
Opmerking: Er had meer in gezeten. Erg jammer. Denk aan omschakelen bij balverlies.  

Hapert JO10-4   FC Tilburg JO10-5    10-2 
Opmerking: Prima overwinning. Iedereen hard gewerkt!  

Hapert JO12-1   DVS JO12-2     2-3 
Opmerking: Een gelijkspel was heel erg verdiend geweest.  

Hapert JO15-1   UNA JO15-3     3-2 
Opmerking: Opnieuw winst!  

Hapert JO17-1   Wilhelmina Boys JO17-2   8-2 
Opmerking: Afgetekende winst!  

Hapert JO19-1   Marvilde JO19-1    1-0 
Opmerking: Nog steeds ongeslagen deze fase! Heel goed!  

 

Zaterdag 19 november 2022 – Uitwedstrijden 

RKVVO JO7-2   Hapert JO7-1    15-2 
Opmerking: Het ging lang goed, maar op het laatst te veel doelpunten weggegeven.  

Bergeijk JO8-3   Hapert JO8-1    8-1 
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Opmerking: Het lukt maar niet op vreemde bodem.  

DEES/Vessem JO8-2  Hapert JO8-2    4-2 
Opmerking: Weer net niet gelukt, maar het gaat een keer lukken!  

VOAB JO9-9    Hapert JO9-1    2-8 
Opmerking: Weer een verdiende overwinning.  

Acht JO10-2    Hapert JO10-1    3-3 
Opmerking: Erg spannende wedstrijd!  

FC Eindhoven AV JO10-2  Hapert JO10-2    7-2 
Opmerking: Zat er niet in deze keer. Op naar de volgende wedstrijd.  

Bergeijk JO11-2   Hapert JO11-1    2-3 
Opmerking: Gaat goed met het team van Menno. Opnieuw veel inzet van iedereen!  

Beerse Boys JO12-1  Hapert JO12-2    2-4 
Opmerking: Goed gespeelde wedstrijd, dus verdiende winst!  

Acht JO13-2    Hapert JO13-1     0-4 

VOAB JO15-3   Hapert JO15-2    8-0 

EFC JO17-4    Hapert JO17-2    1-0 

Eendracht ’30 MO20-1  Hapert MO20-1    1-4 

 

Zondag 20 november 2022 

Hapert 1     Reusel Sport/Cotrans 1   0-1 
Opmerking: Helaas weer een doelpunt tegen uit een voorzet.  

 

 

5. DE WEDSTRIJDEN VAN 19 NOVEMBER DOOR DE OGEN VAN JACQUES:   

DE KNVB heeft het weer zo gepland dat er de ene week erg weinig 

thuiswedstrijden zijn en veel uitwedstrijden en de week erop erg veel  

thuiswedstrijden  en weinig uitwedstrijden. Zo ook deze koude zaterdagmorgen 

(iedereen moest er weer even aan wennen.) Hapert JO10-4, het team van Joris 

van de Huijgevoort en Arno Jansen , speelde tegen FC Tilburg JO10-5 en deed dat 

vanaf het begin erg goed. Met Farah op doel (wat had ze het koud!) ging het team 

snel op zoek naar doelpunten en daar slaagde het al heel snel in. Met een erg 

goed spelende Tess (ook iets sneller proberen te schieten Tess: dat kun je!!) en 

een zeer actieve Anouk maakte het team 10 doelpunten en kreeg er maar 2 tegen. 

Goed gedaan jongens en meisjes. Ga zo door. Hapert JO10-3 het team van Lowies, 

Bas en Maarten begon niet slecht aan de wedstrijd tegen RKDSV ( Diessen ) en 

kreeg weer volop kansen op doelpunten. Echter de wedstrijd is pas afgelopen als 

het eindsignaal klinkt. Het team gaf in het laatste gedeelte de wedstrijd volledig 

uit handen omdat op de 1e plaatst de vele mogelijkheden om te scoren niet 

werden benut en er niet meer ( vooral door de aanvallers) goed meeverdedigd 

werd bij balverlies, zodat Ilvi en Lotte vaak alles achterin op moesten lossen. Erg 
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jammer. Dus in de volgende wedstrijd wordt dat een belangrijk wedstrijdaccent. 

Wel goed om te zien dat zowel Max als Kyana veel inzet hadden en strijd om de 

bal leverden (ga zo door!!) Hapert JO7-3 speelde tegen HMVV/Hulsel JO7-1. 

Omdat de tegenstander met enkele kinderen goed het doel verdedigde, bleef het 

nog een tijdje 0-0. Maar toen Tuur en de gastspelers Joep en Tym het doel 

gevonden hadden en veel kinderen het koud kregen werd het een 

doelpuntenfestijn. Hapert JO12-1, het team van Ard en Rob (Rob was er deze keer 

niet bij) speelde tegen DVS JO12-2 en dat was een pittige gelijk opgaande 

wedstrijd met een toch wel iets beter Hapert. Maar door een paar ongelukkige 

tegendoelpunten en het niet goed benutten van de vele doelkansen werd een 

ongelukkige 2-3 nederlaag geleden. Erg jammer, jullie hebben met veel inzet 

gevoetbald en dat blijft toch de basis voor het verdere verloop van dit seizoen. 

Probeer de komende wedstrijden iets beter positiespel te spelen (wat is vrijlopen 

??) en het veld “BREED“ te maken bij balbezit. Dus snel omschakelen van 

balverlies naar balbezit. Het komt helermaal goed met jullie team.    

 

 

6. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

 12-11-2022  

 

Hapert JO10-1 – RKVVO JO10-2  

Op deze koude zaterdagochtend met een heerlijk zonnetje moeten de jongens de 

klus vandaag klaren zonder Jade. De eerste helft is Siem onze keeper. Het spel 

golft heen en weer, maar Sander vindt een gaatje in de hoek van de goal:  

1-0! De supporters zien goed overspel, vinden Hapert voetballend beter, maar 

toch weet RKVVO de achterstand om te buigen naar een 1-3 voorsprong. De 

tweede helft bewaakt Miel de goal. VV Hapert laat diverse kansen zien, maar nog 

geen doelpunten. Uiteindelijk weet Teun door een boogbal de achterstand te 

verkleinen. Miel laat goed keeperswerk zien waardoor de stand 2–3 blijft. Siem 

weet een gaatje te vinden in de verdediging, en vindt het doel: 3-3! Voor het 

nemen van de corner worden Sanders veters extra goed gestrikt, speelt zijn 

mannetje uit, en weet de goal te vinden: 4-3! Je merkt aan RKVVO dat ze deze 

achterstand niet prettig vinden, want ze worden fysieker maar daar is Bas niet van 

onder de indruk. Door samen te blijven werken, kan Jens 5-3 maken. Met nog een 

kwart te gaan, scoort Siem via een afstandsschot 6-4, en Jens maakt het 7de 

doelpunt van de wedstrijd. RKVVO heeft nog 2 keer gescoord waardoor eindstand 

7-5 is! 
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19-11-2022 

 

Hapert JO10-3  -   RKDSV10-1 

De jongens en meiden begonnen FRIS en vol goede moed aan deze wedstrijd. De 

eerste helft mocht Max keepen. En wat heeft hij de smaak te pakken. De ene na 

de andere mooie redding liet hij zien. Lotte en Ilvi stonden ontzettend hard te 

werken achterin en werkten vaak de bal weg. Dit was nodig, want Diessen had 

enkele hele goede aanvallers. Ook Kyana stond haar mannetje op het middenveld. 

Luuk maakte de openingstreffer en al snel scoorde Nora de 2de voor Hapert door 

een mooie voorzet van Lotte.  Diessen wist ook enkele keren te scoren en met 2-4 

gingen ze de rust in. De tweede helft mocht Levi keepen en wat doet hij dat goed. 

Hij staat echt z’n mannetje in de goal. Hapert startte actief en dit resulteerde snel 

in een mooie goal voor Loek. Even later scoorde Luuk de gelijkmaker uit een 

verdiende vrije trap 4-4. En toen kwam het vierde kwart….Waren het de koude 

neuzen en handen? Werd het te spannend? Of iets anders….? De jongens en 

meiden waren het in ieder geval even kwijt.  De structuur in het veld was weg, 

waardoor Diessen in korte tijd nog 4 x kon scoren.  Met een eindstand van 4-8 

mogen de kinderen en coaches terugkijken op een leuke, leerzame en spannende 

wedstrijd. Op naar de volgende… ! 

 

Bergeijk JO11-2 – Hapert JO11-1 

Het is een koude ochtend, maar onze jongens hebben er zin in! Het is een actieve 

start en beide teams zijn snel uit startblokken. Ze gaan tegen elkaar op waar aan 

beide kanten kleine kansen zijn op het begin. De eerste kans is voor Kuba in de 5e 

minuut. Tyge staat de eerste helft in de goal en heeft in de 6e en 7e minuut een 

paar goede reddingen. Helaas krijgt Bergeijk ook kansen omdat af en toe het 

teamspel een beetje mist. Sam scoort 0-1 in de 22e minuut na een mooie actie 

van Tom en een assist je van Kuba. Vol op de lat in de 25e minuut! Bergeijk word 

feller. Wederom een goede redding van Tyge uit een vrije trap in de 28e minuut. 

Robin geeft goede voorzet voor Kuba die net over schiet in de  30e minuut. Er 

komen steeds meer kansen voor Hapert ook Ties V en Darach benutten deze 

geregeld. In de 31e minuut goede samenwerking tussen Job en Kuba. Tom blijft 

ook vol gas vooruit gaan, mooi om hem iedere keer weer te zien gaan! Sam schiet 

net naast in de 33e minuut. Robin blijft pushen in de 36e minuut maar helaas 

keeper bal. Corner voor Hapert in de 38e minuut. Voorzet voor Fedde en Tyge 

scoort 0-2 in de 41e  minuut. Helaas scoort Bergeijk ook in de 43e minuut 1-2. 

Goede redding voor keeper Job in de 45e en 52e  minuut. En wederom een 

doelpunt voor Tyge die hem er strak in schiet in de 53e minuut  



8 
 

1-3. De scheids heeft geen benul van de tijd en Ties L mist net in de 59e minuut 

met buitenkant voet. Vervolgens maak Bergeijk nog 2-3.  Nog goede laatste kans 

voor Tom maar dan is het klaar na ruim een uur gespeeld te hebben. Eerst koffie! 

 

Hapert JO12-1 – DVS JO12-2 

Op een koude zaterdagochtend stond de thuiswedstrijd tegen DVS op het 

programma. De opdracht van vandaag was om het veld groot te maken in balbezit 

en klein bij balverlies. Verder het vrijlopen/aanbieden wanneer je niet aan de bal 

bent. Het 1e kwart ging gelijk op met 0-0 als gevolg. In het 2de kwart begonnen 

we sterk en creëerde we enkele goede kansen. Gedurende dit kwart zwakte ons 

spel wat af en kwamen we op 0-1 achter door een zeer knap gedrukt schot uit de 

2de lijn. De opdrachten van het groot en klein maken werd zeer goed uitgevoerd 

het vrijkomen/aanbieden kon beter. Helaas kwam we na rust zeer knullig op 0-2 

achter zeer onnodig maar we bleven kansen missen. Tijdens de pauze tussen 3de 

en 4de kwart de afspraak gemaakt nog meer druk te gaan zetten. Dit deden we 

goed en werden steeds sterker wat leiden tot de 1-2. De druk op het doel van de 

tegenstander werd steeds groter maar helaas viel de goal aan de verkeerde kant 

1-3. We gingen ondanks de teleurstelling door met voetballen en maakte de 2-3, 

na nog diverse goede mogelijkheden te hebben gehad floot de scheids voor het 

einde van de wedstrijd. Helaas verloren terwijl een gelijkspel meer dan verdiend 

zou zijn. Wel veel goede dingen gezien. Ga zo door! 

 

RKDSV JO17-1 – Hapert JO17-1 

2 overwinningen in de eerste 2 wedstrijden smaakte naar meer en dus was er 

vandaag maar 1 doel: winnen. Hapert begon goed aan de wedstrijd en speelde 

verzorgd en aanvallend voetbal. Maar net als vorige week was het laatste zetje 

wat moeilijk te geven. Uiteindelijk kwam Hapert volledig verdiend op voorsprong 

nadat een goede aanval door Jan werd afgerond. Lang genieten konden we niet 

want een kopbal na een vrije trap betekende al snel de 1-1. Hapert bleef 

voetballen dat leverde de 2-1 op door Stef. Wederom was het snel 2-2 doordat 

achterin even voor Sinterklaas werd gespeeld. Even was Hapert het goede spel 

kwijt en drong Wilhelmina Boys aan maar toch kon Hapert de rust in met een 3-2 

voorsprong doordat Koen attent was in de 16 meter. Na de rust was het alleen 

maar Hapert wat de klok sloeg. De verdediging gaf geen presentjes meer weg en 

de ene na de andere mooie aanval werd op de mat gelegd, dit tot grote 

tevredenheid van de coach die zag dat zijn trainingen vruchten begonnen af te 

werpen: inspelen, eronder komen, doorlopen en dit in combinatie met 

tegenstander afjagen en een goede inzet. Ondanks de kou kreeg het publiek het er 

warm van. Uiteindelijk stopte de score bij 8-2 door goals van Rens (2x), Stef, Luuk 
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en Bram. Een prima wedstrijd waarin duidelijke patronen zichtbaar werden. Hier 

kunnen we mee verder. 

 

 

7. VOORZETJES:  

• Vandaag maandag hebben we in de kantine met ongeveer 50 kinderen en 

20 ouders/trainers gezamenlijk gekeken naar de 1e wedstrijd van het 

Nederlands Elftal tegen Senegal. Een zeer geslaagde activiteit.   

• Maandag 5 december in verband met 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. 

• In verband met de wedstrijd Nederland - Senegal van vandaag in de kantine 

is de training voor de mini’s niet doorgegaan. Daarom aanstaande 

woensdag 23 november trainen voor alle mini’s die kunnen. Dezelfde tijd en 

op hetzelfde veld.   

• 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.  

• Hapert 1 heeft de thuiswedstrijd tegen Reusel Sport met 0-1 verloren.  

• In de 1e helft was het Reusel dat volop mogelijkheden kreeg om de score te 

openen, maar met veel strijd en inzet werd dit voorkomen. Toch kwam 

Reusel door een niet goed beoordeelde corner op een 1-0 voorsprong. 

Hierna liet Hapert 1 met name door Frans Leijten enkele mooie aanvallen 

zien. In de 2e helft werd er niet meer gescoord zodat de einstand 0-1 bleef 

in het voordeel van Reusel Sport.    

• Volgende week de uitwedstrijd tegen Wilhelmina Boys (aanvang 14.30 uur) 

en op zondag 4 december de thuiswedstrijd tegen Unitas ’59. LET OP: 

Aanvang 14.00 uur 

 

 

8. AD HUIJBREGTS ZAALVOETBALTOERNOOI 

Op 27 en 28 december vindt het Ad Huijbregts zaalvoetbaltoernooi plaats in de 

sporthal. Eric Verdonschot heeft de inschrijfformulieren deze week rond laten 

gaan. Het is belangrijk dat je dit invult als je hieraan mee wilt doen. De tijden voor 
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de verschillende leeftijden liggen grotendeel vast, maar kan veranderen als de 

inschrijvingen voor een bepaalde leeftijdscategorie tegenvallen. Dan gaan we het 

iets aanpassen. Vriendelijk verzoek aan iedereen: schrijf je zo snel mogelijk in, 

zodat vv Hapert de organisatie rond de verschillende leeftijdscategorieën In orde 

kan maken. 

 

 

9. 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.  


