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1. CITAAT VAN DE WEEK: 

“Voordat je je medespelers kritiek geeft, kijk dan eerst naar jezelf. Wat had jij 

beter kunnen doen? Hoe had jij jouw mijn medespeler kunnen helpen? Als 

team moet je elkaar stimuleren en helpen.”    

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

Zaterdag 10 december 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO10-1   Oirschot Vooruit JO10-1   09.30 uur 

Hapert JO10-4   VV Trinitas Oisterwijk JO10-5  09.30 uur 

Hapert JO12-2   UNA JO12-3      11.45 uur 

Hapert JO15-2   TSV Gudok JO15-2    13.30 uur 

Hapert JO17-1   Beerse Boys JO17-1   13.30 uur 

Hapert JO19-1   Hoogeloon JO19-1    14.00 uur 

 

Zaterdag 10 december 2022 – Uitwedstrijden 

DEES/Vessem JO7-3  Hapert JO7-2    10.00 uur 

DOSL JO8-2    Hapert JO8-1    09.30 uur 

Jong Brabant JO8-5   Hapert JO8-2    10.15 uur 

Reusel Sport/Cotrans JO9-2 Hapert JO9-1    09.00 uur 

RKVVO JO10-3   Hapert JO10-2    10.00 uur 

De Weebosch JO10-1  Hapert JO10-3    11.00 uur 

Gestel JO11-2   Hapert JO11-1    10.30 uur 

UNA JO12-2    Hapert JO12-1    09.45 uur 

DEES/Vessem JO13-1  Hapert JO13-1    11.30 uur 

SV Valkenswaard JO15-3  Hapert JO15-1    13.15 uur 

Beerse Boys JO17-2  Hapert JO17-2    14.30 uur 

VV Schaesberg MO20-1  Hapert MO20-1    15.30 uur 

 

Zondag 11 december 2022 

Bergeijk 1     Hapert 1     14.00 uur 

Woenselse Boys 3   Hapert 2      12.00 uur 

 

 

3. WEDSTRIJD VAN DE WEEK ZATERDAG 10 DECEMBER:  

Hapert JO12-2 tegen  UNA JO12-3. Aanvang 11.45 uur. 

Behalve dat ook JO11-1 aanstaande zaterdag de belangrijke uitwedstrijd tegen 

Gestel JO11-2 speelt (bij winst is het team 1e geworden in deze 2e fasepoule), 

speelt JO12-2 het team van Rob Beeren en Frank Vermeulen thuis de topper 
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tegen UNA JO12-3. Afgelopen zaterdag werd in en tegen Budel  JO12-2 in een 

minder goed  gespeelde wedstrijd gewonnen met 3-1. Het is op dit moment 

heel goed om tijdens de trainingen te zien dat alle spelers en Niene heel veel 

voetbalplezier uitstralen. Er wordt serieus en hard getraind tijdens de 

oefeningen die Rob en Frank geven. Aanstaande zaterdag tegen UNA kan het 

team bij winst de koppositie pakken. Hapert heeft 12 punten uit 5 gespeelde 

wedstrijden en UNA 10 punten uit 4 gespeelde wedstrijden. Dus de 

uitgangspositie is duidelijk. Alleen winst telt om op de 1e plaats te komen. 

Laten we hopen dat het een leuke en spannende wedstrijd wordt met veel 

strijd en inzet bij beide teams. Jongens en Niene: speel met veel voetbalplezier, 

doe allemaal waar je goed in bent en hou je vooral bezig met de wedstrijd en 

niet met factoren waar je geen invloed op hebt. Aanstaande woensdag goed en 

fel trainen. Dan komt het zaterdag zeker goed. Veel succes. Wij zijn erbij! 

 

 

4. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 

Zaterdag 3 december 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO7-1   DEES/Vessem JO7-1   7-7 
Opmerking: Beste wedstrijd tot nu toe! Heel goed gedaan jongens!  

Hapert JO7-3   KSC JO7-1     4-18 
Opmerking: Het was te koud en de tegenstander was te sterk. Toch 4 keer gescoord!  

Hapert JO8-1   Dosko’32 JO8-2    6-6 
Opmerking: Gelijkopgaande wedstrijd!  

Hapert JO8-2   Hilvaria JO8-3    5-2 
Opmerking: Eindelijk de winst die er al enkele wedstrijden aan zat te komen!  

Hapert JO9-1   Beerse Boys JO9-2    5-7 
Opmerking: Prima wedstrijd, allemaal hard gewerkt!  

Hapert JO10-2   RPC JO10-3     2-4 
Opmerking: Tegenstanders waren allemaal net iets te groot. Toch goed tegenstand geboden!  

Hapert JO10-3   SDO’39 JO10-1    4-7 
Opmerking: Het laatste kwart de wedstrijd uit handen gegeven.  

Hapert JO11-1   DVS JO11-4     5-0 
Opmerking: Opnieuw een prima overwinning tegen de medekoploper!  

Hapert JO12-1   Dosko ’32 JO12-1    1-6 
Opmerking: Door harde trappen van de keeper van de tegenstander in de val gelopen.  

Hapert JO13-1   DVS JO13-1     4-1 
Opmerking: Opnieuw winst! 17 december tegen Oirschot vooruit. Het zal erom gaan. Maar 

eerst de wedstrijd van 10 december nog!  

Hapert JO15-1   Oirschot vooruit JO15-3   Afgelast 
Opmerking: Tegenstander had door ziekte te weinig spelers.  
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Hapert JO17-2   De Weebosch JO17-1   0-2 

Hapert MO20-1   OJC Rosmalen MO20-1   2-1 

 

Zaterdag 3 december 2022 – Uitwedstrijden 

DBS JO10-1    Hapert JO10-1    2-8 

Opmerking: Een betere uitslag was mogelijk geweest.  

RKDSV JO10-2   Hapert JO10-4    18-2 

SV Budel JO12-2   Hapert JO12-2    1-3 
Opmerking: Op naar aanstaande zaterdag!  

Were Di JO15-3   Hapert JO15-2    8-1 

SDO’39/HMVV/Hulsel JO17-1 Hapert JO17-1    1-0 

Reusel sport/cotrans JO19-1 Hapert JO19-1    3-5 
Opmerking: Prima overwinning!  

 

Zondag 4 december 2022 

Hapert 1    SV Unitas ’59 1    1-3 

Hapert 2    FC Cranendonck 2    2-1 

 

 

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

Het was behoorlijk koud deze zaterdagmorgen en daar hadden veel kinderen 

last van. Het lag er ook aan op welk veld je speelde. Uit de wind viel het mee, 

maar in de wind was het ook voor de toeschouwers een beetje afzien. Maar 

goed, dat hoort ook bij buiten sporten. JO7-1 had er weinig last van en speelde 

de beste wedstrijd tot nu toe. Erg goed om te zien. Ga zo door. JO7-3 had het 

wel (erg) koud en de tegenstander was iets te sterk. Jammer dat Tors het nog 

te spannend vond om mee te voetballen, maar dat komt vanzelf. JO9-1 verloor 

wel maar er werd door iedereen erg hard gewerkt en daarom waren de 

coaches Chris en Bart erg tevreden. JO8-1 speelde een gelijkopgaande 

wedstrijd tegen Dosko”32 JO8-2  met als resultaat een 6-6 gelijkspel. JO10-2 

speelde tegen RPC JO10-3 en bij deze tegenstander waren alle spelers een 

kopje groter dan die van Hapert. Toch hebben ze weer keihard gewerkt, maar 

het voetbal dat ze normaal kunnen spelen (combinatievoetbal!) kwam er deze 

keer niet uit. Op naar de laatste wedstrijd van de 2e fase. JO10-3 speelde tegen 

SDO. Op het laatste kwart na een leuke en spannende wedstrijd, maar gaf de 

overwinning of een gelijkspel uit handen door in het laatste kwart de 

tegendoelpunten te makkelijk weg te geven. Erg jammer. Probeer de duels ook 

op het einde van de wedstrijd echt aan te gaan en die ook te willen winnen. 
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JO11-1, het team van Menno van de Ven, maar nu prima gecoacht door Ivo van 

Sambeek, vader van Job, en door scheidsrechter/coach Hans van Roy, vader 

van Fedde, speelde tegen de medekoploper DVS. Al snel bleek dat DVS niet de 

tegenstander was waar Hapert een beetje bang voor was. Met veel inzet en 

opnieuw weer prima samenspel werd een mooie 5-0  overwinning behaald. A.s. 

zaterdag de laatste (uit)-wedstrijd tegen Gestel en bij winst kunnen jullie een 

feestje bouwen. Heel veel succes. JO12-1 speelde niet haar beste wedstrijd en 

had geen verweer tegen de verre uittrappen van de zeer goed 

(meevoetballende) keeper van Dosko. Jullie kunnen beter en laat dat in de 

laatste wedstrijd maar zien. Voor de meeste teams van vv Hapert is a.s. 

zaterdag de laatste wedstrijd van de 2e fase. Daarna nog trainen tot en met 

woensdag 21 december en dan is het winterstop. 

 

 

6. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

03-12-2022 

 

DBS JO10-1 - Hapert JO10-1  

DBS begint sterk en zet de verdediging onder leiding van Bas direct aan het werk. 

Met vereende krachten doet het eerste tegendoelpunt helaas niet lang op zich 

wachten. Met te weinig druk op de bal, lopen we met 2-0 weer in de val. Ook 

keeper Jade is kansloos met de 3-0 als een duveltje uit de doos. Ondanks de 

achterstand, voelt Sander de keeper van de tegenstander aan de tand. Jammer 

genoeg leidt dit niet tot een doelpunt al was het Hapert nog zo gegund. De 4-0 

ruststand is eigenlijk wat geflatteerd, hopelijk heeft Hapert wat geleerd! Na rust 

een ander beeld en het is Hapert dat beter speelt. Met name Teun zet meer druk, 

maar ook nu ontbeert het ons aan dat beetje geluk. Na eerst de 5-0 te moeten 

slikken, begint Hapert beter te mikken. Sander kan uiteindelijk verdiend scoren, 

met beter spel zien we wellicht wat mogelijkheden gloren. Miel keept de tweede 

helft heel goed, maar toch is het DBS die er weer twee in het netje doet. Een 

passje van Siem is subliem. Jens kan scoren, dit willen we vaker horen. Met nog 

een aanval van een parel, keert wederom keeper Ashwin of was het toch Karel.. 

Uiteindelijk is het DBS dat nog een laatste keer scoren mag en dat resulteert in 

een 8-2 einduitslag! Met dank aan de melige reporter Anne(lies) en ondersteuning 

van de mannen! 
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Hapert JO10-3 – SDO JO10-1 

Vandaag de thuiswedstrijd tegen SDO, 

Hapert JO10-3 was ready to go. 

Wakker waren de jongens en meiden wel,  

dus met hulp van Max maakte Luuk de 1-0 al snel. 

Daarna volgde de 1-1,  

want SDO brak door de verdediging heen. 

We bleven achter hangen en schoven niet genoeg naar voor, 

daardoor kreeg de tegenstander de bal er regelmatig door. 

Achterin werkten Lotte en Ilvy sterk mee,  

van daaruit maakte Loek een prachtige 2-2. 

Na de ranja en positieve coaching van de trainers in de rust,  

waren we zeker nog niet uitgeblust. 

Door Nora werd op het middenveld veel lef getoond,  

en dat werd met een 3-3 beloond. 

Met hulp van Luuk’s keeperswerk,  

bleven we als team samen sterk. 

Kyana stond in de spits goed te spelen,  

waardoor Max de 4-3 uit kon delen. 

Loek kon nog een keer vrij met de bal aan de haal,  

maar helaas belandde deze op de paal. 

Het laatste kwart hadden we toch wat last van de kou,  

waardoor het niet echt meer wou. 

Jammer dat we de wedstrijd weg moesten geven,  

uiteindelijk was de uitslag 4-7. 

Let op je eigen positie en op tijd mee zakken,  

om van daaruit weer nieuwe kansen te pakken. 

Iedereen een fijne Sinterklaas,  

hopelijk zijn we de volgende tegenstander weer de baas. 

 

Hapert JO11-1 – DVS JO11-4 

Op deze koude zaterdagochtend moeten onze jongens de klus vandaag klaren 

zonder Ties L. Een spannende wedstrijd want nummer 1 en 2 uit de poule spelen 

tegen elkaar.  De eerste helft is Job onze keeper. Het publiek wordt verwarmd 

(wat nodig is) door mooie passes, goed overspel, flipperkast moment voor onze 

goal maar uiteindelijk duikt Jop op de bal, goed samen spel, hardwerkende 

mannen en diverse kansen. In 1ste kwart maakt Robin maakt uit een vrije trap de 

1-0 en maakt Sam de 2-0. DVS laat kansjes zien, maar Ties V, Tom en Fedde weten 

dit goed te blokken. De tweede helft bewaakt Darach de goal. In 3de kwart scoort 
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Kuba via een goed schot 3-0, en maakt Tyge de 4-0. In het 4de kwart geeft Tyge 

een goed voorzet waar Tom (als verdediger) 5-0 scoort.   Supporters, fijn dat jullie 

in grote getalen zijn komen kijken, dat is een extra stimulans voor de mannen om 

hun best te doen. Jullie trainer kon helaas jullie harde samenwerk niet zien, maar 

is super trots op het team! 

 

 

7. VOORZETJES:  

• Deze week is de training van de mini’s, die kunnen, aanstaande 

woensdag 7 december. Zelfde tijd: 18.15 tot 19.15 uur.  

• Hapert 1 heeft de thuiswedstrijd tegen Unitas 1 helaas met 1-3 verloren. 

• Aanstaande zondag 11 december de uitwedstrijd tegen promovendus 

Bergeijk, dat tegen Beerse Boys een flinke 0-5 nederlaag leed. 

• Misschien (en hopelijk) dat Hapert 1 in Bergeijk op het nog niet zo lang 

geleden aangelegde kunstgrasveld(!) voor een verrassing kan zorgen.  

• Voor de meeste teams nog 1 wedstrijd 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  

• Dit VOORZETJE  is alweer nummer 575!!!!!!!  

• Trainers/leiders: wijs de kinderen erop dat er op maandag na de training 

altijd PAPIEREN VOORZETJES op het tassenrek bij in de ingang van de 

kantine liggen. Papieren Voorzetjes zijn altijd leuk om te bewaren. Zeker 

als je naam erin vermeldt staat en de verslagen van jouw wedstrijd. Leuk 

voor later. Gaat de training op maandag niet door: dan liggen ze er op 

woensdagavond!! 

 

8. AD HUIJBREGTS ZAALVOETBALTOERNOOI 

Beste spelers/ouders: Deze week de laatste mogelijkheid om je in te schrijven 

voor het Ad Huijbregts zaalvoetbaltoernooi op dinsdag 27 december ( JO7-JO8- 

JO10- JO11 en JO12) of woensdag 28 december ( JO9-JO13-JO15-JO17-JO19-
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MO20). Hierna word en de teamindelingen en het definitieve wedstrijdschema 

gemaakt. Let op: NIET INGESCHREVEN IS NIET MEEDOEN! Dus schrijf je in als je dat 

nog niet gedaan hebt via het INSCHRIJFFORMULIER dat de groepscoördinatoren 

rondgestuurd hebben.   

 

 

9. LEDENVERGADERING VV HAPERT 

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

de kantine. Omdat Nederland afgelopen vrijdag met 3-1 gewonnen heeft van de 

Verenigde Staten staat het nu in de kwarfinale tegen Argentinië. Hierdoor is 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. KNVB PUPILLENCURSUS 

Afgelopen vrijdag 2 december hebben Rob Beeren, Tom Putmans, Roy Smetsers, 

Menno van de Ven en Lowies Simmer de 5e pupillencursusavond in Bladel bij 

Bladella gevolgd. Thijs Philipsen, Jorg Bakermans en Maarten Mooren hadden 

deze cursusavond al eerder gehad, dus die hadden vrij. Het was weer een zeer 

interessante avond gegeven door cursusleider Tom Assel van de KNVB. De 

oefengroep bestond uit 16 JO12 spelers van Bladella en het moet gezegd: het was 

een zeer leergierige en gemotiveerde groep kinderen. Complimenten voor alle 

spelers. Roy had als opdracht de oefenvorm 2 tegen 1 met de nadruk op het druk 

zetten van de verdediger op de aanvallers. Roy had deze oefening afgelopen 

woensdag al tijdens de eigen training (met JO10-2) samen met medetrainer Bram 

Vosters gedaan en dat ging bij J010-2 uitstekend. Dus ook in Bladel ging het goed. 

Opdracht was en dat gold voor alle cursisten, dat het coachen alleen gericht 

moest zijn op het accent druk zetten. Menno had de oefenvorm duel 1 tegen 1 

met 3 tweetallen en hoewel Menno uitgegaan was van 8 spelers , had hij zijn 

oefenvorm snel aangepast en ook Menno deed het voortreffelijk, met veel 

aandacht voor de individuele speler. Heel goed. Lowies had de oefenvorm 3 tegen 

2 met 2 keepers. En ook hier lag het accent weer op de 2 verdedigers (druk zetten 

op de aanvallers!) Met een kleine aanpassing (de aanvallers telkens opnieuw laten 

starten) ging ook deze oefening met de kinderen uitstekend. Rob, Lowies en Tom 

tenslotte kregen tijdens de wedstrijd 8 tegen 8 als taak het samen coachen van 1 

team. Lowies moest de voorhoede coachen en Tom de verdedigers. Rob coachte 
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de aanvallers bij de andere partij. Conclusie: samen een team coachen met 

duidelijke onderlinge afspraken, maakt het allemaal een stuk makkelijker en dat is 

ook veel duidelijker voor de spelers. De cursusleider was in de nabespreking erg te 

spreken over de vorderingen van alle cursisten en sprak dan ook uit dat iedereen, 

mits aan alle opdrachten voldaan is, geslaagd zal zijn voor de cursus. Op vrijdag 16 

december is de laatste cursusdag weer in Hapert en de uitreiking van de 

certificaten voor alle geslaagden. Op deze avond zal de oefengroep bestaan uit 16  

JO10- spelers van Hapert en wordt de praktijd ingevuld met het coachen met 

tweetallen van een JO10 team tijdens het partijspel 6 tegen 6. Veel succes 

allemaal!   

 

 

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.  


