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1. WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEEK: 

Zaterdag 4 februari 2023 – Thuiswedstrijden 

Hapert JO8-2     Bladella JO8-3    10.30 uur 

Hapert JO10-3   EDN’56 JO10-1    09.30 uur 

Hapert JO10-4   Bladella JO10-4    09.30 uur 

Hapert JO11-1   Steensel/Knegsel JO11-1   10.30 uur 

Hapert JO12-2   DVS JO12-2     11.45 uur 

Hapert JO15-1   RPC JO15-3     12.30 uur 

Hapert JO17-2   Steensel/Knegsel JO17-1   14.30 uur 

Hapert MO20-1   VV FSG MO20-1    13.45 uur 

 

Zaterdag 4 februari 2023 – Uitwedstrijden 

Dosko JO8-1    Hapert JO8-1     09.30 uur 

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

RKVVO JO10-2   Hapert JO10-1    10.00 uur 

Waalre JO10-1    Hapert JO10-2    09.00 uur 

Beerse Boys JO12-1   Hapert JO12-1    10.30 uur 

Wilhelmina Boys JO13-2  Hapert JO13-1    11.15 uur 

Brabantia JO17-3   Hapert JO17-1    14.45 uur 

Woenselse Boys JO19-1  Hapert JO19-1    14.30 uur 

 

Zondag 5 februari 2023 – Uitwedstrijden 

DBS 1     Hapert 1     14.30 uur 

RSSV Nuenen 2    Hapert 2     12.00 uur 

 

 

2. INGEZONDEN WEDSTRIJDVERSLAGEN 28-01-2023 

Hapert JO10-1 – Beerse Boys JO10 

Eindelijk was het dan zover, na de teleurstelling van vorige week dat de wedstrijd niet 

door kon gaan vanwege de sneeuw, werd vandaag de eerste wedstrijd van 2023 

gespeeld. Voor de suporters langs de kant was het heel koud, maar daar hadden de 

jongens geen last van. Wat hadden ze er allemaal zin in!! Jammer genoeg kon Jens er 

niet bij zijn omdat hij ziek was. De aftrap was voor de Beerse Boys, maar heel veel 

hadden ze niet te zeggen. In de eerste helft werd het al 3-0, allemaal gescoord door 

Siem. Door mooie samenwerking werd de bal bij de goal weggehouden, kwam hij er 

toch doorheen dan hield jade hem tegen. De vrije trap voor de BB werd goed geblokt 

door Bas. Ook Teun wist de bal weg te houden van de goal en naar voren te spelen. 

Na de rust scoorde Sander meteen 4-0. De BB mochten ook 1 keer scoren. Daarna 

maakt Jade het 5-1 en 6-1. Bas scoort een mooie goal via binnenkant paal en Sander 

trapt hem er ook nog een keer in. Vervolgens scoren Sander en Miel beide nog een 
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keer en komt de eindstand op 10-1. Goed gedaan en mooi samenspel jongens!! 

 

SVSOS JO10-2 – Hapert JO10-3  

Na een lange winterstop werd er eindelijk weer een wedstrijd gespeeld. Het was 

koud, maar ze hadden er zin in. Dit was de eerste helft te merken, ondanks dat het af 

en toe zoeken was naar het juiste ritme. Door goals van Loek 2x en Max 1x, en een 

goed keepende Ilvi kwam Hapert op een 3-1 voorsprong. De tweede helft, en dan 

vooral de laatste 10 minuten sloeg de vermoeidheid toe. Ondanks dat Lotte toch af 

en toe kon doorbreken en door het goede meeverdedigend werk van Nora en Kyana 

werd het 4-3. Luuk die de tweede helft keepte had nog een paar mooie reddingen. Na 

een verre uittrap wist Loek in de laatste minuut van de wedstrijd nog de gelijkmaker 

erin te tikken. 4-4.  Gelijkspel was zeker wel verdiend! Op naar de volgende wedstrijd! 

 

 

3. VOORAANKONDIGING JEUGDKAMP 

In het weekend van 9 juni zal het jaarlijkse jeugdvoetbalkamp van vvHapert plaats 

vinden. Voor de kinderen van JO10 tot en met JO13  twee overnachtingen (vrijdag + 

zaterdag). Voor de kinderen van JO8 en JO9 één overnachting (zaterdag). De locatie 

zal dit jaar anders zijn dan jullie gewend zijn. Er was geen plek in Reusel en dus wijken 

wij uit naar.... ons mooie Hapert! We zijn dat weekend welkom bij Jong Nederland.  In 

februari versturen wij de opgavemail dus houd je inbox in de gaten!  We willen jullie 

vragen alvast rekening te houden in je eigen planning zodat je een bijdrage aan dit 

weekend kunt leveren. Net als andere jaren, hebben we jullie hulp hard nodig. 

Wellicht dit jaar nog wel ietsje meer, gezien de omschakeling in locatie en wat dat 

met zich meebrengt. Daarover later meer. Met het oog op de toekomst zoeken we 

ook nog nieuwe commissieleden aangezien sommigen van ons er volgend jaar uit 

zullen stappen vanwege de leeftijd van onze eigen kinderen. Om deze reden is er 

altijd verloop en is nieuwe aanwas, liefst vanuit de jongste teams, noodzakelijk. Wil je 

wat meer info hieromtrent, voel je vrij om een commissielid aan te spreken!  

Groetjes van de kampcommissie: Marleen Couwenberg, Ellen van Beers, Anouk 

Craninckx, Marloes Egbers, Marleen Boertien, Hanneke van der Linden, Hellen Laus, 

Jolanda Kolsteren, Manon Kessels en Hanneke van de Put.  
 

 

 

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.  


