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1. CITAAT VAN DE WEEK: 

“iets aanleren gaat altijd gepaard met fouten maken en is nooit makkelijk , 

totdat je het door hebt. Fouten maken mag, daar wordt je sterker van”    

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

Zaterdag 3 december 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-1   DEES/Vessem JO7-1   10.00 uur 

Hapert JO7-3   KSC JO7-1     10.00 uur 

Hapert JO8-1   Dosko’32 JO8-2    09.45 uur 

Hapert JO8-2   Hilvaria JO8-3    10.30 uur 

Hapert JO9-1   Beerse Boys JO9-2    09.45 uur 

Hapert JO10-2   RPC JO10-3     09.30 uur 

Hapert JO10-3   SDO’39 JO10-1    09.30 uur 

Hapert JO11-1   DVS JO11-4     10.30 uur 

Hapert JO12-1   Dosko ’32 JO12-1    11.45 uur 

Hapert JO13-1   DVS JO13-1     11.30 uur 

Hapert JO15-1   Oirschot vooruit JO15-3   12.30 uur 

Hapert JO17-2   De Weebosch JO17-1   14.30 uur 

Hapert MO20-1   OJC Rosmalen MO20-1   13.45 uur 

 

Zaterdag 3 december 2022 – Uitwedstrijden 

DBS JO10-1    Hapert JO10-1    10.30 uur 

RKDSV JO10-2   Hapert JO10-4    09.30 uur 

SV Budel JO12-2   Hapert JO12-2    11.00 uur 

Were Di JO15-3   Hapert JO15-2    09.00 uur 

SDO’39/HMVV/Hulsel JO17-1 Hapert JO17-1    13.15 uur 

Reusel sport/cotrans JO19-1 Hapert JO19-1    14.00 uur 

 

Zondag 4 december 2022 

Hapert 1    SV Unitas ’59 1    14.00 uur 

Hapert 2    FC Cranendonck 2    12.00 uur 

 

 

3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK ZATERDAG 3 DECEMBER:  

Hapert JO11-1 tegen DVS JO11-4JM. Aanvang 10.30 uur 

JO11-1 behaalde afgelopen zaterdag de 4e overwinning op rij. En dat is erg 

knap. Het team van trainer/coach Menno van de Ven, heeft deze 

overwinningen behaald omdat ze echt als een TEAM spelen. En dat is natuurlijk 
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ook de verdienste van Menno. Menno volgt samen met 8 andere trainers van 

Hapert en 4 van Bladella de pupillencursus van de KNVB en daar heeft hij als 

beginnend trainer erg veel profijt van. Hij kijkt nu heel anders tegen het trainen 

van een jeugdteam en het coachen aan en beperkt zich tijdens het coachen tot 

1 of 2 doelstellingen, zodat de spelers weten waar ze aan toe zijn. Maar ook de 

spelers genieten volop van de trainingen en de wedstrijden. Met veel inzet 

wordt er door iedereen voor elke bal gestreden. En als de mogelijkheid er is om 

goed combinatievoetbal te spelen dan proberen ze dat ook. Ze weten elkaar 

vaak prima te vinden. Daardoor heeft het team al veel mooie doelpunten 

gemaakt. Aanstaande zaterdag speelt het team tegen DVS JO11-4JM, dat met 

eveneens 4 overwinningen, samen met Hapert aan de leiding gaat. Jongens: 

deze week lekker trainen, goed luisteren naar Menno en dan vooral zaterdag 

genieten van het voetbalspelletje. Probeer ook in deze wedstrijd alles te geven 

wat je in je hebt, dan komt het zeker goed. Heel veel succes. Geniet ervan. Wij 

zijn er natuurlijk weer bij. 

 

 

4. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 

Zaterdag 26 november 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-2   Bergeijk JO7-3    7-19 
Opmerking: Team kwam te laat op gang.  

Hapert JO8-2   Best Vooruit JO8-5    Afgelast 
Opmerking: Er kom bij Best geen team op de been gebracht worden.  

Hapert JO9-1   Bladella JO9-4    0-9 
Opmerking: Hard gewerkt, maar Bladella was verdedigend sterk.  

Hapert JO10-1   Waalre JO10-1    10-8 
Opmerking: Verdiend gewonnen maar het ging niet gemakkelijk.  

Hapert JO10-4   EDN’56 JO10-1    6-9 
Opmerking: Er had meer in gezeten. Erg jammer.  

Hapert JO11-1   Valkenswaard JO11-3   4-2 
Opmerking: Allemaal hard gewerkt dus verdiende winst!  

Hapert JO12-2   Waalre JO12-1    3-1 
Opmerking: Met goed voetbal de punten in Hapert gehouden!  
Hapert JO15-2   DIA JO15-3     1-9 

Hapert JO17-2   Rood Wit Veldhoven JO17-2  3-3 

Hapert MO20-1     Trekvogels MO20-1    Uitgesteld 

 

Zaterdag 26 november 2022 – Uitwedstrijden 

Beerse Boys JO8-2   Hapert JO8-1    3-9 
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Opmerking: Mooie overwinning voor het team van Toine, Vincent en Thijs.  

HMVV/Hulsel JO10-2  Hapert JO10-2    6-7 
Opmerking: Nipte overwinning. Heel de wedstrijd inzet blijven leveren.  

Waalre MO10-1   Hapert JO10-3    0-11 
Opmerking: Dat is duidelijk! 

De Raven JO12-1   Hapert JO12-1    5-4 
Opmerking: Opnieuw een prima wedstrijd gespeeld. Las, Beterschap.  

EFC JO13-2    Hapert JO13-1    2-2 

SV Unitas’59 JO15-4  Hapert JO15-1    0-2 

RKDSV JO17-1   Hapert JO17-1    3-2 

Bergeijk JO19-1   Hapert JO19-1    4-3 

 

Zondag 27 november 2022 

Wilhelmina Boys 1   Hapert 1     0-0 
Opmerking: Eindelijk weer eens een puntje  

Geldrop 3    Hapert 2     2-2 

 

 

5. DE WEDSTRIJDEN VAN 26 NOVEMBER DOOR DE OGEN VAN JACQUES:   

Deze zaterdag (26 november) weer een vol thuisprogramma. En opnieuw (wat 

hebben we toch een mazzel dit seizoen) was het erg lekker weer om te 

voetballen. JO9-1 begon vol vertrouwen aan de wedstrijd tegen Bladella, maar 

al snel bleek dat die tegenstander iets te sterk bleek voor het team van Chris, 

Bart en Guido. Bladella hield continu 2 verdedigers achterin en die 2 

verdedigers deden niet mee in de aanval van het team. Hapert had veel inzet 

en kreeg ook wel voldoende kansen om te scoren, maar de verdediging van 

Bladella stond als een huis. Een paar doelpunten was verdiend geweest. Aan de 

andere kant vielen de doelpunten wel. Erg jammer jongens en meisjes. 

Volgende week nieuwe kansen.  JO10-4, het team van Joris en Arno, speelde 

met gastspeler Robin van der Velden (Super goed gedaan Robin!!), geen 

slechte wedstrijd en had tegen EDN”56 (uit de plaats Haghorst) recht op een 

beter resultaat dan de 6-9 nederlaag. Maar voor dit team blijft het belangrijkste 

dat als ze in de aanval zijn, ze altijd de verdediging op orde moeten houden en 

voor het doel meer oog moeten hebben voor elkaar, dus meer proberen samen 

te spelen. JO10-1, het team van Jorg en Robbert, speelde geen makkelijke 

wedstrijd tegen Waalre JO10-1, omdat het erg slordig speelde. Te onrustig aan 

de bal en teveel passes die niet aankwamen. Maar door de individuele 

kwaliteiten en het makkelijke scoren wist het team toch weer de overwinning 

over de streep te trekken. JO7-2, het team van Thijs Philipsen, speelde tegen 
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Bergeijk JO7-3. Bergeijk was in het begin van de wedstrijd veel feller dan 

Hapert en wist dan ook snel en veel doelpunten te maken. In de loop van de 

wedstrijd ging het allemaal iets beter en werd er door de spelers beter en 

sneller met de bal gedribbeld. Hierdoor werden er toch nog 7 doelpunten 

gemaakt. Volgende keer vanaf het begin jongens en Tess. En vooral snel gaan 

dribbelen met de bal, daar trainen jullie iedere keer op. JO11-1 speelde tegen 

Valkenswaard en deed dat weer met volle overgave. Toch was Valkenswaard 

niet de mindere en kreeg het ook kansen om te scoren, maar Hapert maakte op 

de juiste momenten de doelpunten. Al met al weer een verdiende overwinning. 

JO12-2, het team van Frank en Rob, liet in de eerste 15 minuten meer goed 

samenspel zien dan het Nederlands elftal in de hele wedstrijd. Mooi om te zien 

dat veel spelers steeds meer progressie boeken in hun voetbalspel. Mats had 

met enkele goede assist en een schitterend doelpunt, een groot aandeel in de 

overwinning. Prima gedaan jongens en Niene. Trouwens Julian Beeren en Sjors 

Mollen stonden erg goed te keepen. Ga zo door en probeer bij balbezit 

tegenstander nog iets meer aan de binnenkant te verdedigen en het speelveld 

in de breedte klein te maken. Prima gedaan!!    

 

 

6. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

19-11-2022 

 

Acht JO10 – Hapert JO10-1 

Het was een slechte start voor Hapert het stond al 2-0 voor acht na de 1e kwart. 

Na de start 2e kwart scoorde ze 3-0 vanuit een vrije trap. Toen kwam Hapert terug 

ze hebben er ff hard aan moeten werken, maar uit eindelijk hebben ze het 3-3 

gemaakt. Het was een leuke wedstrijd. 

 

 

26-11-2022 

 

Hapert JO10-1 – Waalre JO10-1 

Met de wedstrijd van vandaag zitten we weer over de helft van deze 

competitieronde. Met 1 gewonnen en 2 gelijk, laten we zien dat we goed 

meekunnen met deze indeling. Maar het doel van vandaag is toch echt winnen! 

Met de trainingen worden nieuwe oefeningen besproken en geleerd en die willen 

we vandaag terugzien in de wedstrijd. Hapert begint sterk en laat direct zien dat 
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we thuis moeilijk te verslaan zijn. Jade opent de wedstrijd. Maar Waalre komt snel 

terug. Met mooi aanvallend werk op de zijkanten. Weet Miel vervolgens 2 keer 

snel te scoren. Maar achterin blijft het een beetje rommelig. De eerste rust gaan 

we in met 3-3. In het tweede kwart is het Jens zijn beurt en weet 2 keer te scoren. 

Waalre houdt het evenwicht erin door ook tegen te scoren. Dit gaat zo door tot 

het laatste kwart waar Siem als superspits goed uit de verf kwam vandaag. Samen 

met Jens maakt hij een Hattrick en komen we uit op een 10-8 overwinning tegen 

Waalre. Het positiespel zat vandaag goed in elkaar en met een aantal keer goed 

opbouwend werk vanuit Bas, Teun en Sander was de wedstrijd een genot om naar 

te kijken voor de trainers en het publiek. 

 

Waalre MO10-1 – Hapert JO10-3 

Vandaag uit tegen de MO10 van Waalre . Direct aan het begin van de wedstrijd is 

al te zien dat de meiden van Waalre niet bang zijn van Hapert en zich niet zomaar 

aan de kant laten zetten. Ilvi is dan ook in haar nopjes want zij kan meteen haar 

kwaliteiten in een aantal duels laten zien. Na een paar kansen op doel voor Luuk, 

Loek en Levi is het Ilvi die als eerste de bal via de keeper in het doel krijgt, 0-1. 

Niet snel daarna weten ook Luuk en Nora het doel te vinden, 0-3. Na de eerste 

korte rust komt al vrij snel het 4e doelpunt voor Hapert gemaakt door Loek. Max 

staat goed op te letten in de goal, maar heeft tot nu toe weinig te doen. Alle 

ballen die ook maar een beetje richting het Hapertse doel komen worden 

weggewerkt door Lotte. Na nog een paar kansen voor Luuk is het Nora die weer 

weet te scoren, 0-5. Na korte spelonderbreking vanwege een blessure bij de 

keeper van Waalre kan Luuk direct na de spelhervatting weer scoren waardoor 

Hapert met 0-6 de rust in gaat. Na de rust lijkt Hapert even de kluts kwijt te zijn en 

moeten de coaches flink wat aanwijzingen geven vanaf ze zijlijn. Na een aantal 

minuten herpakt Hapert zich en weet Lotte 2x achter elkaar te scoren, 0-8. Een 

corner van Levi resulteert in een doelpunt voor Loek, 0-9. En niet veel later weet 

Loek nogmaals te scoren, 0-10. Max heeft nog een paar reddingen en weet 

daardoor de nul te houden. Net voor het einde van de wedstrijd nog een laatste 

doelpunt voor Hapert door Levi, eindstand 0-11. Goed gespeeld dames en heren! 

 

De Raven JO12-1  - Hapert JO12-1 

We starten rustig met weinig kansen voor beide teams. Net voor het eindsignaal 

van de eerste kwart valt het eerste doelpunt. Doordat de bal van richting 

verandert kan keeper Loek de bal niet tegenhouden. Er wordt goed gevoetbald, 

het veld wordt breed gehouden en Jamal vliegt van links naar rechts. Door een gat 

in de verdediging wordt het helaas toch 2-0. Daarna is Hapert aan de beurt. Mick 

heeft een mooie kans met een afstandsschot. Hier komt een corner uit. Rens geeft 
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de bal voor en Xavi maakt hem af. Vervolgens scoort Mick nog met een balletje 

door de benen van de keeper: 2-2. Meteen daarna krijgen ze de 3-2 om de oren. 

Er volgen om en om een paar mooie kansen. Na de rust de gelijkmaker via 

onderkant lat. Jasper staat erg goed te keepen maar kan het niet voorkomen dat 

de Raven op voorsprong komt: 5-3. Het laatste kwart valt de laatste score. Boris 

zorgt met een afstandsschot voor een 5-4 eindstand. Helaas net verloren! We 

balen dat de wedstrijd afgelopen is, omdat Hapert erg goed speelde. Jammer dat 

de bal weer net de verkeerde kant op viel. Volgende wedstrijd gaan we weer voor 

de winst!! 

 

 

7. VOORZETJES:  

• Aanstaande 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. 

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 uitwedstrijd  tegen Wilhelmina Boys met 0-0 

gelijkgespeeld. Eindelijk weer een puntje erbij 

• A.s. zondag 4 december de thuiswedstrijd tegen Unitas ’59, dat deze 

competitie in vergelijking met het vorige seizoen  erg matig presteert. 

Gisteren behaalde het team een gelijkspel tegen Beerse Boys.  

• Nog 2 wedstrijden en dan zit de 2e fase van deze competitie er weer op.  

• Laatste training voor de onderbouw is op woensdag 21 december, maar 

natuurlijk mag elk team voor zichzelf bepalen wanneer ze voor het laatst 

in die week  gaan trainen.  

• Iets verloren of laten liggen op het sportpark. Snel bij Piet of Josef 

vragen, want binnenkort gaat alles weg!! 

• Wil je meedoen met het Ad Huijbregts zaalvoetbaltoernooi: schrijf je zo 

snel mogelijk in, zodat de organisatie rond gemaakt kan worden   

• Beste ouders: onze trainers/coaches doen erg veel voor jullie kinderen. 

Trainingen verzorgen en op zaterdag  het team zo goed mogelijk 
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proberen te coachen. Dat doen ze met alle plezier. Op zaterdag moeten 

de doelen klaar gezet worden, maar ook weer worden opgeruimd. En 

dan staan ze er vaak alleen voor. Als de doelen op het veld blijven staan 

dan wordt er om de doelen heen gemaaid en dat is niet de bedoeling. 

Dus: help als ouder de trainer/coach met het opruimen van de doelen. 

Vele handen maken licht werk. Alvast bedankt namens het hoofdbestuur 

van vv Hapert.   

 

 

8. AD HUIJBREGTS ZAALVOETBALTOERNOOI 

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

sporthal. Eric Verdonschot heeft het inschrijfformulier doorgestuurd naar alle 

groepscoördinatoren. Belangrijk dat jij of de ouders dit invullen als je tenminste 

mee wilt doen. Het is altijd een erg leuk toernooitje, zeker na de kerstdagen. Pas 

als de jeugdcommissie weet welke kinderen en hoeveel kinderen er mee willen 

doen, pas dan wordt het definitieve wedstrijdprogramma gemaakt. 

 

 

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. 
 

 

10. WK WEDSTRIJD NEDERLAND – SENEGAL 

Vorige week maandag hebben we met ongeveer 50 kinderen en 20 volwassenen 

met z’n allen naar de WK wedstrijd Nederland - Senegal gekeken. Bijna iedereen 

was in oranje gekleed. (Alleen Eric Verdonschot niet. Was hij helemaal vergeten 

door de drukte!! Geeft niets Eric!) Aan deze verkleedpartij was ook een prijs (een 

mooie voetbal) door Piet Luijten en Josef Faes ter beschikking gesteld. Omdat er 

heel veel jongens echt mooi verkleed waren , was het moeilijk kiezen, daarom 

hebben we gekeken naar de meisjes en daar kwam Kyana Heuveling, speelster van 

JO10-3, als mooiste uit. Zie foto rechts vooraan. Natuurlijk kon iedereen aan het 

begin van de wedstrijd een voorspelling doen. Het bleef erg lang 1-0 voor 
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Nederland en die uitslag hadden maar 2 personen goed. Echter in de laatste 

minuut scoorde Davy Klaassen nog de 2-0 en toen waren er 4 kinderen die de 

uitslag goed hadden: Tyle Mooren van JO7-3, Suze Smetsers van JO8-2, Julian 

Beeren van JO12-2 en Daan Vergeer eveneens van JO12-2. Erg goed jongens en 

Suze. Van vv Hapert kregen ze allemaal een vv Hapert shampoofles.  Al met al was 

het een zeer geslaagde avond met dank aan Monique en Menno van de Ven voor 

de warme broodjes worst en de zakjes chips, Stefi de Greef, als verantwoordelijke 

voor de kantine, aan het jeugdbestuur en vooral aan Maud Bottram, die als 

kantinemedewerkster onmisbaar was. Namens alle kinderen en ouders, heel 

hartelijk dank. Trouwens na de wedstrijd werd er binnen enkele minuten door 

veel mensen meegeholpen met het opruimen. Heel goed. Zo hoort het ook. 

Bedankt.   

 
 

 

11. GEVONDEN VOORWERPEN 

In de loop van het seizoen worden er nogal wat spullen achtergelaten op het 

sportpark. Deze gevonden voorwerpen worden niet eindeloos bewaard. Met 

andere woorden: beste ouders, de gevonden spullen worden nu nog 2 weken 

bewaard. Hierna worden de spullen weggegooid/weggegeven!  Je kunt voor de 

gevonden spullen terecht bij Piet Luijten en/of Josef Faes (bijna altijd iedere avond 

op het sportpark.)    
 

 

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.  


