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•	 JO12-1:	aanval	uit	het	
	 boekje	eindigend	met	
	 voorzet	van	Luuk	en	
	 afgerond	door	Boet.	

Uitslagen	jeugd:	

Maandag 24 september Uitteam Uitslag
OVC'26 JO15-1 - Hapert JO15-1 3 - 0

Zaterdag 29 september
Hapert JO15-2 - Dommelen JO15-3G 0 - 8
Hapert JO13-1 - Dommelen JO13-1 2 - 3
Hapert JO13-2 - Bladella JO13-3 3 - 1
Hapert JO12-1 - ST RKDSV / EDN'56 JO12-2 11 - 0 Een iets betere tegenstander, maar weer 

goed ons eigen spel gespeeld. Proficiat!
Hapert JO11-1 - Bladella JO11-3 1 - 2
Hapert JO10-2G - EFC JO10-4G 3 - 3
Hapert JO9-2 - Bladella JO9-3 4 - 2
Hapert JO8-1G - ST Netersel / Casteren JO8-1 11 - 0

Beerse Boys JO19-1 - Hapert JO19-1 4 - 1
DOSL JO17-1 - Hapert JO17-1 6 - 0
Harkemase Boys MO17-1 - ST Hapert/EFC MO17-1 4 - 0
ST HMVV/Hulsel JO15-1 - Hapert JO15-1 1 - 14
Wilhelmina Boys MO15-1 - Hapert MO15-1 3 - 7
RKVVO JO11-5G - Hapert JO11-2 1 - 11
DBS JO10-5 - Hapert JO10-1 3 - 15
EFC JO9-2 - Hapert JO9-1 4 - 8
Spoord. Boys JO8-1 - Hapert JO8-2G 9 - 2

Jacques	moment(en)

Tekening is gemaakt door:
Maarten de Bruin reclame
uit Oosterhout: www.debruinreclame.nl

•	 JO9-2:	prima	keeperswerk	
	 van	Demian	Dirks	in	de	1e	
	 helft.	Hij	hield	zijn	team	in	
	 de	wedstrijd	met	als	
	 resultaat	een	mooie	4-2	
	 overwinning	op	EFC.	



Programma	jeugd:

Maandag 1 oktober Aanvang Scheidsrechter
Hapert JO17-2 - Bladella JO17-4 19.30 Spooren, W. (Willem)

Zaterdag 6 oktober
Hapert JO19-1 - Spoord. Boys JO19-1 14.30 Minkels, J. (Jos)
Hapert JO17-1 - Bergeijk JO17-1 12.45 Beers, P.W.A.M. (Peter) van
ST Hapert/EFC MO17-1 - Eldenia MO17-1 13.15 Daris, R.A.J.G. (Richard)
Hapert JO15-1 - Rood Wit V JO15-2 10.00 Elst, H.G.P. (Hendrik) van
Hapert JO11-1 - RKVVO JO11-3 10.45 Elst, F.D.C.D. (Fientje) van
Hapert JO9-1 - Bergeijk JO9-2 10.30 Vosters, P. (Peter)
Hapert JO9-2 - Best Vooruit JO9-3 9.30 Waterschoot, GW (Guido)
Hapert JO8-1G - Beerse Boys JO8-1G 9.30 Luijten, R (Ruud)

Reusel Sport JO17-3 - Hapert JO17-2 14.45
ST Vessem/DEES JO15-1G - Hapert JO15-2 12.45
Audacia MO15-1 - Hapert MO15-1 12.30
Unitas'59 JO13-2 - Hapert JO13-1 11.15
De Weebosch JO13-1G - Hapert JO13-2G 12.45
DBS JO12-4 - Hapert JO12-1 9.00
Beerse Boys JO11-3G - Hapert JO11-2 10.30
ST HMVV/Hulsel JO10-1 - Hapert JO10-1 11.15
ST RKDSV/ EDN'56  JO10-2 - Hapert JO10-2G 9.45
Were Di JO8-5 - Hapert JO8-2G 9.00

Dames	en	heren	scheidsrechters	!!!	
Zorg dat je ‘n 1/2 uur voor aanvang aanwezig bent. Kun je niet meld je dan vóór 

woensdagavond per email af bij Jos Minkels: j.minkels@upcmail.nl

Kijk	op	de	website	voor	eventuele	programma	wijzigingen!

  

Wedstrijd	uitslagen	en	wedstrijd	schema	senioren:
Zondag 30 september Zondag 7 oktober
Hapert 1 - SBC 1 0 - 2 Hapert 1 - PSV 1 14.30 uur
Hapert 2 - UNA 3 1 - 2 SV Valkenswaard 3 - Hapert 2 12.00 uur
Hapert 3 - Marvilde 3 5 - 1 Braakhuizen 3 - Hapert 3 11.00 uur
Hapert 4 - UNA 7 0 - 2 Hapert 5 - Netersel 3 10.00 uur
Woenselse Boys 6 - Hapert 5 1 - 0 EFC 7 - Hapert 6 12.00 uur
Nieuw Woensel 9 - Hapert 6 3 - 1 Hapert VR2 - ST HMVV/Hulsel VR1 12.00 uur
ST RKSV Heeze/DOSL VR1 - Hapert VR1 3 - 5
Pusphaira VR3 - Hapert VR2 0 - 5



Wedstrijd	van	de	week	a.s.	zaterdag	6	oktober	2018:	
  Hapert JO9-1  tegen Bergeijk JO9-2: Het team van de trainers/coaches 

Joris en Peter en teamleidster Marielle heeft in het seizoen tot nu toe nog steeds geen 
tegenstanders getroffen die het ze echt moeilijk gemaakt hebben. Ja, afgelopen zater-
dag EFC toch een klein beetje , maar uiteindelijk behaalde het team weer een goede 
overwinning. De vraag blijft dan : wanneer treft het een tegenstander die echt tegengas 
kan geven. A.s. zaterdag is de thuiswedstrijd tegen Bergeijk en aangezien de vereniging 
te vergelijken is met vv Hapert moet JO9-2 in staat worden geacht het Hapert moeilijk 
te kunnen maken. Zo niet dan moet het team er eens over nadenken om in een andere 
poule te gaan spelen, want het voetballeerproces en dus de individuele ontwikkeling 
mag niet tot stilstand komen. Spelers moeten iedere wedstrijd spelen om als team 
maar ook om zelf beter te worden. Speel zoals altijd met veel beleving en geniet van 
het voetbalspel, dan gaan we weer een leuke wedstrijd zien. Succes allemaal.

De	wedstrijden	van	zaterdag	29	september	2018:
  En weer waren de voetbalomstandigheden uitstekend. Prima velden, het zon-

netje scheen en veel ouders en supporters hadden de weg naar het sportpark gevon-
den om hun kinderen aan te moedigen. JO9-2 speelde tegen EFC JO9-3 en kreeg 
al direct enkele goede mogelijkheden om te scoren , maar de tegenstander ook . 
Gelukkig stond Demian geweldig goed te keepen. Het team van Guido en Melvin 
wist met veel inzet en samenspel 4 keer te scoren en daardoor behaalde het team 
de 2e overwinning op rij. Prima gedaan jongens. JO12-1 speelde tegelijkertijd tegen 
RKDSV/EDN combinatie uit Diesen. Het team van Dennis, Bram en Chantal trof een 
iets sterkere tegenstander dan vorige week, maar ook dit team was geen partij voor 
JO12-1. Met een prima organisatie (veldbezetting), goed samenspel en veel inzet  werd 
het ook deze keer een grote overwinning. Uitstekend gedaan.  JO7-1 (ofwel mini 1) 
speelde onder leiding van Lowies Simmer haar 1e wedstrijd en nog wel tegen Bladella. 
Bladella had iets meer power in het team, maar toch wist Hapert 3 keer te scoren. 
Goed gedaan jongens en meisjes. JO10-2 tegen  EFC JO10-4G ging goed tegen elkaar 
op, doch het team van Joost en Rolf kreeg in het 1e gedeelte veel doelkansen , maar 
helaas. Uiteindelijk een terecht 3-3 gelijkspel. JO8-1 maakte binnen 3 seconden(!!!)  
het 1e doelpunt tegen ST Netersel/Casteren JO8-1 en dat was direct een voorbode 
hoe de wedstrijd zou gaan verlopen. Geen “echte wedstrijd “dus. Opnieuw een grote 
overwinning.  JO11-1 tenslotte speelde een prima wedstrijd, kreeg veel kansen doch 
de keeper van Bladella  was een sta in de weg. De veldbezetting was prima in orde , de 
inzet was goed en ook de spelers wisten elkaar goed te vinden. Jammer dat de spelers 
zich niet beloond hebben. Uitslag 1-2. Jammer, maar de volgende wedstrijd gaat het 
goed komen als jullie zo doorgaan. 

Voetbalcitaat	van	de	week:
  “Heb tijdens de trainingen en wedstrijden geduld, want alle nieuwe dingen die 





je leert zijn eerst “moeilijk“ voordat ze door goed te oefenen “gemakkelijk” worden.

VOORZETJES:
 • Op 18 november 2018 houdt PSV bij Valkenswaard de PSV Masters voor  

   kinderen geboren in 2011. Dus voor JO8. Het team van Hellen en Ruud  
   heeft zich ingeschreven. Nadere info voor de supporters volgt nog. Noteer  
   alvast in jullie agenda. 
• Ons 1e elftal heeft de 1e thuiswedstrijd tegen SBC (Son en Breugel Combinatie)  
 met 0-2 verloren.
• Jammer. Volgende week beter en dan komt PSV amateurs op bezoek. 
• Afgelopen week stond er achter de wedstrijduitslagen (1e bladzijde) van geen  
 enkel team een korte beschrijving van de wedstrijd.
• Onze jongste jeugd vind het leuk om iets te lezen van hun trainer/leider, wat hij of  
 zij van de wedstrijd vond
• Kleine moeite, groot plezier. Mailen naar Voorzetje@vvhapert.nl
• Onze miniafdeling heeft 4 minidoeltjes tot haar beschikking. Helaas en dat snappen  
 wij (het zijn tenslotte mooie doeltjes om op te scoren) staan deze doeltjes op  
 maandag over het hele sportpark verspreidt en kost het voor onze minitrainers erg  
 veel moeite om ze weer op haar plaats te krijgen. 
• Dus: bij gebruik graag weer op de plaats waar ze horen. 
• VV De Kempen heeft dit seizoen een nieuw meidenteam opgericht: ST Hapert/EFC  
 MO17-1. Dit team traint op maandag en woensdag op ons sportpark van 19.30 tot  
 20.30 uur. 
• Voor de wedstrijden spelen zij op landelijk niveau. M.a.w. zij reizen het hele land  
 door.
• Afgelopen zaterdag moesten zij spelen tegen Harkemase Boys MO17-1. Helemaal  
 in Friesland bij Leeuwarden. 

Ingezonden	stukken:  EFC JO9-2 - Hapert JO9-1: De tweede competitiewedstrijd speelden we uit 
tegen EFC JO9-2.  Juf Martine kwam ook kijken! Het was wel fris op de vroege mor-
gen. Dit keer kregen we de weerstand waarnaar we op zoek waren. EFC trapte af en 
creëerde al direct goede kansen, hetgeen we de afgelopen wedstrijden nog niet of 
nauwelijks hadden meegemaakt. Daardoor moest Hapert even schakelen. EFC had een 
redelijke tactiek. Er werd goed verdedigd. Net voor de eerste time out viel gelukkig 
het eerste doelpunt voor Hapert. Daar had EFC vrij direct een weerwoord op, 1-1. 
Daaruit bleek wel dat we bij de les moesten blijven. Zo ging het tot de rust aardig gelijk 
op. Ruststand 2-3. Beide teams waren goed op weg om de wedstrijd naar hun hand te 
zetten. Zo scoorde eerst EFC de 3-3. Vanaf dat moment begon Hapert pas echt warm 
te worden en werd er door enkele spelers ingezien hoe ze hun tegenstander toch kon-
den aftroeven. Er werd zelfs een poosje 5 tegen 6 gespeeld. De druk van EFC zwakte af. 



Hapert ging daarentegen wel door en zo liepen we uit tot een 4-8 winst. Hard werken 
loont. Tot nu toe de mooiste wedstrijd die we hebben gezien. 

DBS J010-5 – Hapert JO10-1: Vanaf de eerste minuut begint het team van Pieter 
met goed overspel en druk zetten. Dit resulteert in een hattrick voor Jurre. Philippe 
in de goal heeft het rustig door Tim en Joep in de verdediging. Tim houdt al springend 
in de lucht diverse ballen weg van het doel. Sam zet er een paar geweldig mooi voor 
zodat Ralf ze erin kan tikken. Tim krijgt nog een kans om te scoren en laat deze niet 
onbenut. Eerste helft: 0-6. Na de rust heeft Hapert wat moeite met de wisseling van 
posities waardoor ze zoekende zijn qua overspel. DBS ziet kansen en scoort, maar 
Hapert antwoordt daar direct op met een tegendoelpunt. DBS zet meer druk en krijgt 
de smaak te pakken, maar Hapert herpakt zich. Philippe laat een prachtig afstandsschot 
zien en mede dankzij Ralf en Joep loopt het doelsaldo weer op. Sam in de goal houdt 
met een mooie duik het 4e doelpunt van DBS uit het net. Nadat de keepster letterlijk 
voor Jurre was gevallen, tikt deze de bal op Braziliaanse wijze door naar Joep; goal! Je 
ziet maar weer: de bal willen hebben levert resultaat. Eindstand 3-15. 

Hapert JO10-2G - EFC JO10-4G: Onze tweede ontmoeting dit seizoen. We be-
ginnen goed en krijgen snel een aantal kansen, maar we belonen ons niet. We hebben 
niet direct antwoord op EFC die grip op de wedstrijd krijgt. EFC scoort, maar Rune 
maakt snel de gelijkmaker. Hierna is de wedstrijd evenwichtig. In de 2e helft gaan we 
voetballen, een aantal dribbels en dan een hele mooie dribbel/actie en voorzet van Jort, 
fraai afgewerkt door Roos. EFC komt toch weer terug, maar we blijven voetballen. Na 
een voorzet van Roos op Imke die met links scoort hebben we weer de voorsprong. 
Hierna willen we te graag en vergeten we een beetje te verdedigen. EFC maakt de 
gelijkmaker en nog een bal op de lat. Volgende wedstrijd op de bal blijven jagen, niet de 
bal nakijken maar doorgaan, dan komt de winst vanzelf. 



Redactie: 
Regina van Dun Voorzetje@vvhapert.nl


