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De  afsluitende cursusavond  

pupillentrainer van de  KNVB: 

alle trainers van Bladella (5x) 

en Hapert (8x) geslaagd. 

Proficiat. Super goed gedaan. 

http://www.debruinreclame.nl/
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1. CITAAT VAN DE WEEK: 

“Iedereen fijne feestdagen en een sportief en gezond 2023 toegewenst.  Geniet 

van de kerstvakantie en veel plezier tijdens het Ad Huijbregts zaalvoetbaltoernooi 

(voor iedereen die hieraan meedoet.)” 

 

 

 

 

2. PROGRAMMA 3e FASE JEUGDVOETBAL 

JO7 t/m JO12:   

Startdatum:     21 januari 2023   

Laatste speelronde:  4 maart 2023    

Aantal wedstrijddagen:  5  

 

JO13 t/m JO19:   

Startdatum:    4 februari 2023    

Laatste speelronde:   20 mei 2023   

Aantal wedstrijddagen:     11 

 

MO13 t/m MO20:   

Startdatum:    21 januari 2023   

Laatste speelronde:   27 mei 2023   

Aantal wedstrijddagen:     14  

 

De publicatie van de competitie-indeling volgt op woensdag 11 januari 2023. 

De publicatie wedstrijdprogramma volgt op donderdag 12 januari 2023.    

Geen tussentijdse herindeling, alleen bij extreem grote uitslagen en mits er ruimte 

is. Op basis van resultaten worden teams heringedeeld voor aanvang van de 

nieuwe fase.     

 

 

 

 

3. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

10-12-2022 
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UNA JO12 – Hapert JO12-1 

Onze spelers zijn nog wat teleurgesteld na de uitschakeling van het Nederlands 

elftal. De wedstrijd start in de kou. Hapert verdedigt scherp. Keeper Mick houdt 

zich goed staande en de spelers weten elkaar goed te vinden. Dit kan een mooie 

wedstrijd worden. UNA oogt wat sterker en maakt de 1-0. Na wat pech valt ook de 

2-0. Dat is toch wat tegen de verhoudingen in want Hapert werkt hard en speelt 

een goede pot! De 2-1 is dan ook dik verdiend. Ars en Rob peppen de mannen op 

en de 2de helft gaat starten. In de 2de helft loopt UNA verder uit. De stand 

weerspiegelt de wedstrijd niet. Hapert heeft erg goed gevoetbald! Knappe actie 

en ze zijn blijven werken als team. Knap gedaan Hapert! Als jullie zo blijven 

voetballen en elkaar zo blijven motiveren gaat de overwinning wel komen! 

 

 

 

 

4. VOORZETJES:  

• Hapert JO19-1 heeft zaterdag de uitwedstrijd tegen Best Vooruit JO19-3 

met 2-4 gewonnen.  

• Daarmee is het team van de trainers Sander Raijmakers, Joppe Schenning 

en Stijn van de Burgt en groepscoördinator Joep Koolen samen met 

Hoogeloon JO19-1 op de 1e plaats in hun competitie geëindigd. Echter , 

Hapert komt 1 doelpunt tekort om zich kampioen van de 2e fase  te kunnen 

noemen. Dat is jammer, maar wel uitstekend gedaan. In de 3e fase nieuwe 

kansen.   

• Op zondag 22 januari hervat Hapert 1 de competitie met een uitwedstrijd 

tegen nummer 2 in de competitie vv Acht uit Acht.  

• Hapert 2 hervat de competitie op 5 februari 2023 met een uitwedstrijd 

tegen Nuenen 2 

• Hapert 3 t/m Hapert 6 hervatten de competitie op 29 januari.   

• Deze week als de weersomstandigheden het toelaten de laatste 

trainingsweek. 

• Na de zaaltraining op zaterdag 7 januari wordt op: (LET OP ) woensdag 11 

januari , mits de weersomstandigheden het toelaten, de training hervat. 

Ook voor de mini’s   

• Argentinië wereldkampioen ten koste van Frankrijk. Wat een thriller was 

het, met een sublieme Messi en Mbappe. Nederland kan zeggen dat ze van 

de wereldkampioen verloren hebben.  
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• Dit  is het “ LAATSTE VOORZETJE (Nummer 577) van 2022”. Iedereen die 

bijgedragen heeft aan het Voorzetje: heel hartelijk dank hiervoor. Iedereen 

Fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar 

 

 

 

 

5. 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 of met de groepscoördinator van je kind! 

 

 

 

 

6. 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.  
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7. PUPILLENCURSUS KNVB 

Afgelopen vrijdagavond was de laatste cursusavond voor de 5 jeugdtrainers van 

Bladella en de 8 jeugdtrainers van vv Hapert. Ashraf Assad (JO7-1) heeft door 

werkzaamheden in het noorden van het land de cursus tijdelijk moeten staken, 

helaas. Hopelijk kan hij later nog op een andere plaats aansluiten bij een nieuwe 

cursus. Ook jammer dat Tom Putmans (JO8-2) deze avond door ziekte niet mee 

kon maken. Deze laatste avond stond eigenlijk volledig in het teken van het met 

tweetallen coachen van een zes tegen zes wedstrijdje (JO10), maar de 

weersomstandigheden hielpen deze keer niet mee. Daarom stond deze avond 

vooral in het teken van dankwoordjes van de kant van Hapert en Bladella voor de 

trainers en de cursusleider vanuit de KNVB Tom van Assel. Vanuit de verenigingen 

kreeg elke trainer een chocoladevoetbalschoen met de logo’s van Bladella en 

Hapert erop aangeboden. Tom van Assel werd bedankt met een bierpakket 

(Bladella) en flessen wijn (Hapert). Hierna volgde nog een korte terugblik op de 

cursus en werd van ieder deelnemer nog gevraagd om op te schrijven wat zijn 

doelen waren voor de komende wedstrijden en de trainingen en wat hij goed of 

minder goed aan de cursus vond. Tot slot deelde Tom mede dat hij zeer te 

spreken was over de inzet van de trainers, de samenwerking tussen Bladella en 

Hapert (alles was prima geregeld waaronder de spelersgroepen die voor de 
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praktijk op het veld moesten staan) en natuurlijk het belangrijkste dat iedereen 

voor de cursus geslaagd was. Tom Putmans, Lowies Simmer, Maarten Mooren, 

Jorg Bakermans, Roy Smetsers, Thijs Philipsen, Rob Beeren en Menno van de Ven: 

van harte gefeliciteerd! Onze jeugdspelers zullen er veel profijt van hebben. Ook 

het thuisfront bedankt, want jullie hebben toch zes vrijdagavonden vaak alleen (?) 

door moeten brengen. 

 

 

 

 

8. BRAINSTORMAVOND JEUGDTRAINERS 

Op maandag 8 januari 2023 is er nog geen training. Daarvoor in de plaats komt er 

een “brainstormavond”  voor alle trainers van de onderbouw (JO7 t/m JO12). 

Aanvang:  18.30 uur  

Einde:  20.00 uur 

Plaats:    Kantine vv Hapert.  

De uitnodiging hiervoor ontvangen jullie via de groepscoördinatoren.  

Hou deze (trainings)avond vrij!   

 

 

 

 

9. AD HUIJBREGTS ZAALVOETBALTOERNOOI 

Gezien het aantal inschrijvingen moeten we een klein beetje veranderen in het 

programma. In bepaalde leeftijdscategorieën (vooral JO7, JO8 en JO9) is het huren 

van een hele zaal, wat kosten betreft, een beetje teveel van het goede. Daarom 

gaan we enkele leeftijdscategorieën samenvoegen en de tijden aanpassen. Jullie 

krijgen hier deze week informatie over. 
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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.  


