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De goed gespeelde 
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kampioenschap in hun 

klasse behaald. 
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1. CITAAT VAN DE WEEK: 

“Elk inspanning die je tijdens de trainingen of in de wedstrijden probeert (nog) 

beter te doen, brengt jou als speler dichter bij jouw voetbalplafond.”    

 

 

 

 

 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

Donderdag 15 december 2022 

Hapert JO15-1   Oirschot Vooruit JO15-3   18.45 uur 

 

Zaterdag 17 december 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO13-1   Oirschot Vooruit JO13-1   11.30 uur 

Hapert JO15-2   JEKA JO15-8     13.30 uur 

Hapert JO17-2   Audacia JO17-1    14.00 uur 

Hapert MO20-1   Trekvogels MO20-1   13.45 uur 

 

Zaterdag 17 december 2022 – Uitwedstrijden 

Brabantia JO15-3   Hapert JO15-1    13.00 uur 

Oirschot Vooruit JO17-2  Hapert JO17-1    14.00 uur 

Best Vooruit JO19-3  Hapert JO19-1    15.00 uur 

 

 

 

 

 

3. UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 

Zaterdag 10 december 2022 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO10-1   Oirschot Vooruit JO10-1   11-0 
Opmerking: Met goed voetbal en veel inzet de tegenstander overklast!  

Hapert JO10-4   VV Trinitas Oisterwijk JO10-5  7-6 
Opmerking: Verdiende overwinning! Het gaat steeds beter met het team!  

Hapert JO12-2   UNA JO12-3      6-1 
Opmerking: Zeer goed gespeelde wedstrijd! Kampioenen!! 

Hapert JO15-2   TSV Gudok JO15-2    2-4 

Hapert JO17-1   Beerse Boys JO17-1   7-1 

Hapert JO19-1   Hoogeloon JO19-1    2-2 

 



4 
 

Zaterdag 10 december 2022 – Uitwedstrijden 

DEES/Vessem JO7-3  Hapert JO7-2    10-5 
Opmerking: Ga zo door!  

DOSL JO8-2    Hapert JO8-1    6-4 

Jong Brabant JO8-5   Hapert JO8-2    8-1 

Reusel Sport/Cotrans JO9-2 Hapert JO9-1    5-2 

RKVVO JO10-3   Hapert JO10-2    5-6 
Opmerking: Voetballend beter en weer hard gewerkt! Scoren ging gelijk op.  

De Weebosch JO10-1  Hapert JO10-3    1-8 
Opmerking: Makkelijke overwinning!  

Gestel JO11-2   Hapert JO11-1    0-8 
Opmerking: Kampioenen!! 

UNA JO12-2    Hapert JO12-1    7-1 

DEES/Vessem JO13-1  Hapert JO13-1    3-2 

SV Valkenswaard JO15-3  Hapert JO15-1    4-3 

Beerse Boys JO17-2  Hapert JO17-2    2-1 

VV Schaesberg MO20-1  Hapert MO20-1    1-0 

 

Zondag 11 december 2022 

Bergeijk 1     Hapert 1     4-2 

Woenselse Boys 3   Hapert 2      3-2 

 

 

 

 

 

4. DE WEDSTRIJDEN VAN 10 DECEMBER DOOR DE OGEN VAN JACQUES:   

Deze zaterdag stond in het teken van de kampioenswedstrijden van JO11-1 en 

JO12-2. JO11-1, het team van Menno speelde uit tegen Gestel JO11-2 (het was 

ook daar erg koud) en had in dat team geen echte tegenstander. Het werd een 

verdiende 8-0 overwinning en daardoor behaalde het team het kampioenschap. 

Heel goed gedaan spelers en Menno en proficiat! In Hapert waren voor de 

onderbouw slechts 3 thuiswedstrijden. JO10-1, het team van Jorg en Robert, 

speelde tegen Oirschot Vooruit JO10-1 en ondanks het feit dat ze Bas door ziekte 

moesten missen speelden ze een uitstekende wedstrijd. De aanvallen werden van 

achteruit met de keepers Siem (1e helft, wat had Siem koude handen, ondanks 

goed keeperswerk) en Jade (2e helft, prima gekeept Jade en goed gecoacht) 

uitstekend opgebouwd waarin Teun (met veel rust aan de bal) een belangrijke rol 

vervulde samen met Miel en Joep. In de voorhoede wisten Jens, Jade(1e helft), 
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Siem (2e helft) en Joep wel raad met de verkregen kansen. Uitslag 11-0 en 

daarmee kan het team terugkijken op een prima gespeelde 2e fase. JO10-4, het 

team van Joris en Arno, kreeg in de wedstrijd hulp van Luuk Mooren (Tim was 

helaas afwezig), eerst als keeper (ook hij had het koud) en in het laatste kwart als 

speler (en prima vervangen door Tess.) Het werd een leuke en spannende 

wedstrijd, die goed tegen elkaar opging. Achterin hadden Lotte, Luuk  en Delano 

het goed voor elkaar. Tess speelde in de 1e helft heel goed, maar nog steeds 

jammer dat ze de kansen die ze kreeg niet goed benutte. Evenals Kris, die 

wanneer ze haar snelheid iets beter benut ook meer doelpunten kan maken. 

Anouk, die steeds beter gaat spelen, gaf enkele prima voorzetten, die net gemist 

werden. Farah met haar tomeloze inzet, wist niet alleen te scoren, maar gaat ook 

steeds beter voetballen. Knap hoor Farah! Al met al, ook deze wedstrijd deed de 

kou voor de toeschouwers een beetje vergeten. Dan JO12-2, het team van Rob 

Beeren en Frank Vermeulen, moest winnen van UNA JO12-3 om zich kampioen te 

mogen noemen en dat hebben ze met verve gedaan! Met de prima keepende 

Sjors in de 1e helft op doel (in de 2e helft prima vervangen door Julian) en met 

Ries, Maud, Jelte en Teun werden de middenvelders Julian en Neel prima bediend 

en die wisten op hun beurt Daan en Mads weer te vinden. Zo ontstonden er 

mooie aanvallen en doelpunten. Jammer dat deze keer door trieste 

omstandigheden Benjamin er niet bij kon zijn. Niene haakte op het laatst nog aan 

en liet zich niet onbetuigd. Jongens, Maud en Niene: wat hebben jullie een goede 

wedstrijd gespeeld. Niet alleen met mooi combinatievoetbal, mooie doelpunten 

(zeker die van Maud was schitterend, ze schrok er zelfs van!!) en veel inzet maar 

vooral gespeeld als team. Proficiat en ook de complimenten aan Frank en Rob. 

Volgende week gaan jullie het vieren. Geniet ervan!!  

 

 

 

 

 

5. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

10-12-2022 

 

Hapert JO10-1 – Oirschot Vooruit JO10-1 

En daar was er alweer de laatste wedstrijd van deze periode. We spelen tegen 

Oirschot JO10-1. Vorige periode speelden we nog gelijk tegen dit team dus we 

waren gewaarschuwd. Een tegenvaller was dat we Bas missen omdat hij niet fit 

was. De indeling werd daarom noodgedwongen opnieuw bepaald door de leiders 
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en Teun zou dit gat op vullen. Met een eindstand van 11-0 kunnen we kort zijn en 

concluderen dat het hele team een topprestatie heeft geleverd. Siem en Jade 

keepten beide wellicht de beste wedstrijd ooit. Teun die achterin wat onzeker 

was, heeft laten zien dat hij hier goed uit de voeten kan, en vandaar het spel 

makkelijk op kan bouwen naar voren. De middenvelders Jens, Sander en Miel 

gaven ook een gecontroleerde indruk bouwde elke aanval vanachter goed op naar 

voren en verdedigden goed mee in het spel. De Spitsen Jade en Siem konden ook 

vandaag laten zien dat ze niet voor niets op die positie staan. Jade pikte weer een 

mooie goal mee en Siem maakte, net als Jens een zuivere Hattrick. Leiders en 

ouders waren allemaal supertrots op deze prestatie. Met 1 wedstrijd verloren, 2 

gelijk en 3 gewonnen gaan we met opgeheven hoofden door naar de volgende 

periode. Jorg heeft inmiddels ook zijn trainersdiploma weten te behalen. Dus de 

verder groei van dit geweldige team gaat gewoon door. 

 

RKVVO JO10-3 – Hapert JO10-2 

Voor de JO10-2 stond er een uitwestrijd op het programma. Vroeg de veren uit en 

de kou in. In Oerle aangekomen was het winterse tafereel prachtig om te zien. Een 

klein wit laagje vorst op het kunstgras. Handschoenen, mutsen, mallots, 

oorwarmers en keepers met winterjassen aan. Onze spelers klaagden niet en 

begonnen serieus aan de warming-up. Trainer Bram stond er alleen voor vandaag. 

Maar ondanks de kou was er toch weer een groepje trouwe supporters aanwezig. 

Tijd om af te trappen! En het duurde niet lang voordat de eerste goal erin vloog: 

RKVVO op voorsprong. En kort erna kregen we de tweede om de oren, een hard 

afstandschot. Dat kwam even hard aan bij de boys. De tegenstander had ook best 

wat grotere jongens en een flinke meid in het team. In de 1e pauze vlogen er al 

wat verwijten heen en weer tussen de jongens. Bram corrigeerde dit direct; we 

moesten het samen doen! Toch wel mooi om te zien dat het team fanatiek genoeg 

is om er flink de pest in te hebben. En waarachtig, ze begonnen meteen beter te 

ballen. Binnen no-time stonden ze weer gelijk! Het bleek het begin te zijn van een 

nek-aan-nek race. Er werd geknokt, gesleurd en getackeld. Onze keeper speelde 

misschien wel zijn beste wedstrijd.  3-3, 4-4 en tegen het einde 5-5. Wat hebben 

we aan de zijlijn genoten van die snelle combinaties. En vlak voor tijd ook nog die 

winnende goal! Het was een knap staaltje vechtlust en een teamprestatie waar ze 

trots op mogen zijn. Nu even wat welverdiende rust!  

 

Weebosch JO10-1 – Hapert JO10-3 

Op deze koude zaterdag speelt JO10-3 uit in de Weebosch. Hapert is niet gewend 

aan het late tijdstip en staat in het begin nog wat te slapen waardoor de 

Weebosch snel een doelpunt kan maken. Hapert herpakt zich snel met een kans 
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van Levi en een doelpunt voor Loek. Lotte staat ontzettend fel te verdedigen en 

voorkomt meerdere kansen van de Weebosch. Ook Ilvi houdt als keeper een paar 

ballen mooi uit de goal. Veel kansen in de voorhoede voor Dylano, Levi, Max en 

Kyana, maar de keeper van de Weebosch staat ontzettend sterk te keepen. 

Uiteindelijk door een eigen goal van de Weebosch 1-2 voor Hapert. Door een hele 

goede uittrap door keepster Ilvi kan Levi een voorzet geven op Max wat leidt tot 

een doelpunt, 1-3. De Weebosch gaat in de aanval, maar Loek weet de bal mooi 

via de zijkant weg te werken. Snel daarna twee doelpunten voor Hapert door Max 

en Dylano. 1-5. Meteen na de rust kansen voor Loek en Luuk. Aan de kansen voor 

Hapert ligt het niet, die zijn er genoeg, maar de sterke keeper van de Weebosch 

gooit met regelmaat roet in het eten. Na wat over en weer spelen tussen het doel 

van de Weebosch en Hapert is het Dylano die weer weet te scoren, 1-6. Ook bij 

het doel van Hapert is het nog een paar keer spannend, maar het goede 

samenspel tussen Ilvi en Lotte in de achterhoede en een paar mooie reddingen 

van keeper Levi zorgen ervoor dat de Weebosch geen kans op scoren heeft. Na 

meerdere pogingen van Hapert is het Max die de bal nog twee keer in de goal 

weet te krijgen. Eindstand 1-8. 

 

Gestel JO11-2 – Hapert JO11-1  

In de ijzige kou begint Hapert wat stroef op het kunstgrasveld. Bij winst is Hapert 

zeker van het kampioenschap in het tweede speelblok en het lijkt dat sommige 

spelers ietwat gespannen zijn. Na een minuut of 10 is het Tyge die de score opent 

na een mooie steekpass van Fedde. De treffer werkt bevrijdend. Hapert gaat meer 

druk zetten op de bal en meer en meer duels worden op de helft van de 

tegenpartij gewonnen. Kuba kan een bal onderscheppen en stelt Tyge in de 

gelegenheid om knap de bal hoog met links in te schieten. Even later Darach die 

op de keeper schiet. Net voor de korte rust is het wederom Kuba die goed doorzet 

op rechts, de bal schiet naar Darach, die vervolgens weer Tyge kan laten scoren. 

Lekker gespeeld mannen! In het tweede kwart is Gestel wat meer wakker. 

Voorzichtig zet het wat meer druk op de goal van Keeper Ties L. Tom en Ties V 

moeten regelmatig ingrijpen om te voorkomen dat Gestel gevaarlijk kan worden. 

In de omschakeling zijn we dodelijk met de snelle Robin op rechts die een paar 

keer goed door Tom en Ties V wordt aangespeeld. Uit één van de uitbraken kan 

Robin voorzetten en via Tyge en Sam staat het 0-4. Even daarna schiet Robin net 

naast na weer een goede lange actie aan de rechterkant. We gaan uiteindelijk met 

een 0-5 rusten na wederom een mooie aanval over meerdere schijven. Sam is de 

doelpuntenmaker. Na de rust doet Gestel er alles aan om minimaal een 

doelpuntje te maken. Dit resulteert in veel spelers van Gestel die wel naar voor 

rennen, maar niet meer mee terug. Er ligt daarom erg veel ruimte voor Hapert, 
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maar het moet ook erg goed opletten in de omschakeling. Toch wordt Gestel wel 

gevaarlijker. Ties L, die de hele wedstrijd besloot te keepen, laat echter geen steek 

vallen. Zijn handschoenen en benen lijken wel van klittenband deze ochtend. Alles 

weet hij te pareren. Al moest hij nog wel een keer door Job geholpen worden op 

de doellijn. In deze fase is Hapert voorin wat slordiger en had het menige aanval 

kunnen omzetten in een doelpunt als er net wat beter werd overgespeeld. In het 

vierde kwart vallen uiteindelijk nog 3 doelpunten waarvan de mooiste op naam 

komt van Job die de bal op een presenteerblaadje klaargelegd krijgt van Tyge. Na 

het laatste fluitsignaal is daar het terechte kampioensfeest voor Menno en zijn 

mannen. Heel erg knappe teamprestatie jongens en nogmaals van harte 

gefeliciteerd! 

  
 

 

 

 

 

6. VOORZETJES:  

• Hapert 1 heeft de uitwedstrijd  tegen Bergeijk met 2-4 verloren. Hapert 

kwam na de 4-1 achterstand nog terug tot 4-2 (door Lars Jansen) en in de 

laatste minuten kreeg Bram Schoenmakers na een prima actie nog de 

mogelijkheid om de 4-3 te scoren, maar de keeper van Bergeijk redde 

uitstekend.   

• Op zondag 22 januari wordt de competitie hervat met de uitwedstrijd tegen 

nr. 2 vv Acht.  

• De 2e fase voor de onderbouw zit erop. Mini’s 1 (JO7-1) en mini’s 3  (JO7-3) 

spelen a.s. zaterdag nog een uitwedstrijd. 

• We kunnen met z’n allen terugkijken op een prima gespeelde 2e fase. De 

winterstop duurt tot 21 januari, dan start de 3e fase. 
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• De 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!! 

• Fietsverlichting! Beste ouders en oudere jeugd: Zorg ervoor dat iedereen 

goed licht op de fiets heeft. Een ongeluk zit in een klein hoekje 

• Het wordt deze week best koud. Zorg dat je goed aangekleed komt trainen.  

• Aanstaande vrijdag is de laatste avond voor de trainers die de KNVB 

pupillencursus volgen. De cursusavond vindt plaats op het sportpark van vv 

Hapert. De training/oefengroep zal bestaan uit zestien JO10-spelers. De 

trainers gaan met tweetallen een wedstrijd zes tegen zes coachen met 

voorbespreking (waar gaan ze op coachen?), rustbespreking en 

nabespreking. Hierna in de kantine nog een evaluatie, een terugblik op de 

cursus en uitreiking van de certificaten door KNVB cursusleider Tom van 

Assel. Hopelijk slaagt iedereen. Maar daar zijn we als iedereen aan zijn 

opdrachten voldaan en deze ingestuurd heeft bijna zeker van.  

• Volgende week LAATSTE VOORZETJE van 2022!  

 

 

 

 

7. AFSCHEID VOORZITTER VV HAPERT, GERARD STRAATMAN 

Afgelopen vrijdag werd tijdens de algemene ledenvergadering officieel afscheid 

genomen van Gerard als voorzitter van vv Hapert. Gerard heeft heel veel voor 

onze vereniging gedaan. Als trainer/coach, jeugdcommissielid en vanaf 2007 als 

voorzitter van onze vereniging. Een uitzonderlijke prestatie en daarvoor was er 

speciaal een afgevaardigde van de KNVB naar Hapert gekomen. Hij had veel 

lovende woorden voor Gerard en natuurlijk ook voor Ans. Gerard was als 

voorzitter een echte verbinder, elk team (zowel bij de jeugd als bij de senioren) 

was voor hem even belangrijk, hij was belangstellend voor iedereen in de 

vereniging, als trainer/coach altijd coachbaar en het wel en wee van vv Hapert 

ging hem altijd zeer aan het hart in goede en slechte tijden. 16 jaar voorzitter van 

een vereniging is natuurlijk niet niks. Ook plaatsvervangend voorzitter Henri van 

Gerwen had lovende woorden over Gerard. Gerard werd dan ook door de KNVB 

vertegenwoordiger geëerd met de gouden waarderingsspeld van de KNVB. Tevens 

overhandigde Henri van Gerwen Gerard een waardebon ter waarde van €250 die 

hij en Ans aan een zelf gekozen goed doel mocht besteden. Ook komt er met 
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ingang van 2023 een Gerard Straatman trofee voor de jeugdvrijwilliger van het 

jaar. Gerard: namens heel de jeugdvereniging heel hartelijk dank voor alles wat je 

voor vv Hapert hebt gedaan en betekend!   

  
 

 

 

 

 

8. WELKOM NIEUWE VOORZETTER VV HAPERT, HANS VAN ROY 

Omdat vv Hapert wist dat Gerard zou stoppen als voorzitter, is er heel lang 

gezocht naar een opvolger. Die was niet makkelijk te vinden. Henri van Gerwen 

heeft zijn taak als tijdelijk voorzitter lange tijd waargenomen met hulp van alle 

hoofdbestuursleden. Uiteindelijk werd er toch iemand gevonden. Het was al lang 

een publiek geheim, maar tijdens de algemene ledenvergadering (die erg kort 

duurde en snel afgelopen was met als reden het afscheid van Gerard, een goed 

financieel verslag door onze penningmeester Joost van Setten en omdat om 20.00 

uur de wedstrijd Nederland-Argentinië begon) werd zonder  tegenstemmen Hans 

van Roy gekozen tot nieuwe voorzitter van vv Hapert. Hans is al heel lang lid van 

vv Hapert. Hij heeft  zelf gevoetbald in het 1e team van vv Hapert, is jeugdtrainer 

geweest van zijn kinderen en heeft in het hoofdbestuur gezeten. Hans heeft er erg 

veel zin in om vv Hapert te gaan leiden samen met de andere bestuursleden. Wij 

wensen Hans veel succes en iedereen is ervan overtuigd dat hem dat gaat lukken!   
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9. VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 

Vv Hapert is dringend op zoek naar vrijwilligers voor 

• De toernooicommissie 

• Het begeleiden van de mascotte tijdens de thuiswedstrijden van Hapert 1 

• Het mede-organiseren van een FIFA evenement in de winterstop. 

Waarschijnlijk op 8 januari 2023. 

Heb je interesse in één van deze functies? Neem dan contact op met onze 

jeugdvoorzitter Eric Verdonschot!  

 

 

 

 

 

10. TRAINERS OPGELET!  

• Zorg ervoor dat het digitale wedstrijdformulier goed ingevuld is. Ook dat 

van de tegenstander. Controleer dat.  

• Vul de uitslag ook altijd in op het blaadje dat in de bestuurskamer ligt en 

denk aan de 2 muntjes voor de wedstrijdbegeleider.  

• Zorg ervoor dat alle doelen na de training en wedstrijd weer van het veld af 

zijn.  

• Als er na jouw training of wedstrijd  nog een team traint of speelt, vraag 

dan of zij de doelen nodig hebben. 

• Zorg dat de spelers na de wedstrijd het kleedlokaal schoon achterlaten. 

Maak jouw aanvoerder (of om beurten hier verantwoordelijk voor)   

• Let erop dat je na de wedstrijd nooit alleen (wel met een medetrainer of 

ouder) met de spelers in het kleedlokaal bent.  

 

 

 

 

11. VERTREK BIJ JUITWEDSTRIJDEN  

Vriendelijk verzoek van de jeugdcommissie om bij het vertrek naar uitwedstrijden 

bij elkaar te komen in of voor de ingang van de kantine. Dit in verband met de 

veiligheid. Het wordt steeds drukker op het parkeerterrein en ook hier zit een 

ongeluk in een klein hoekje. Alvast bedankt. 
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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.  


