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Uitslagen jeugd: 

Maandag 1oktober
Hapert JO17-2 - Bladella JO17-4 1 - 3

Zaterdag 6 oktober
Hapert JO19-1 - Spoord. Boys JO19-1 7 - 1
Hapert JO17-1 - Bergeijk JO17-1 0 - 1
ST Hapert/EFC MO17-1 - Eldenia MO17-1 0 - 4
Hapert JO15-1 - Rood Wit V JO15-2 6 - 0
Hapert JO11-1 - RKVVO JO11-3 0 - 2
Hapert JO9-1 - Bergeijk JO9-2 -
Hapert JO9-2 - Best Vooruit JO9-3 6 - 3 Hard gewerkt, goed gevoetbald maar helaas toch 

verloren
Hapert JO8-1G - Beerse Boys JO8-1G 10 - 1 Na een stroeve start, werd  er richting het einde 

van de wedstrijd nog aan het doelsaldo gewerkt
Hapert JO7-2 - Bergeijk JO7- 9 - 11

Reusel Sport JO17-3 - Hapert JO17-2 3 - 2
ST Vessem/DEES JO15-1G - Hapert JO15-2 14 - 0
Audacia MO15-1 - Hapert MO15-1 3 - 3
De Weebosch JO13-1G - Hapert JO13-2 6 - 3
Unitas'59 JO13-2 - Hapert JO13-1 2 - 5 Een verdiende overwinning waarbij Hapert in de 

2e helft het verschil maakte 
DBS JO12-4 - Hapert JO12-1 1 - 4
Beerse Boys JO11-3G - Hapert JO11-2 3 - 1
ST HMVV/Hulsel JO10-1 - Hapert JO10-1 2 - 18
ST RKDSV/EDN'56  JO10-2 - Hapert JO10-2G 8 - 2 Hele wedstrijd hard gewerkt, top
Were Di JO8-5 - Hapert JO8-2G 10 - 2

Jacques moment(en)

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

•	 JO8-1:	opnieuw	veel	mooie	doelpunten	
	 door	zowel	met	rechts	als	met	links	te	
	 schieten	en	ook	nog	door	goed	
	 samenspel.	Top.	Tijd	voor	een	stapje	
	 hoger



Programma jeugd:

Zaterdag 13 oktober Aanvang Scheidsrechter
Hapert JO17-2 - Rood Wit V JO17-3 14.45 Maas, M. (Michel)
Hapert JO15-2 - Bladella JO15-4 12.45 Ven, S. (Sander) van de
Hapert MO15-1 - Groen Wit MO15-1 11.30 Elst, F.D.C.D. (Fientje) van
Hapert JO13-1 - RPC JO13-1 10.00 Elst, H.G.P. (Hendrik) van
Hapert JO13-2 - Braakhuizen JO13-2 11.30 Beers, P.W.A.M. (Peter) van
Hapert JO12-1 - De Weebosch JO12-1 9.30 Teunissen, T. (Thijs)
Hapert JO11-2 - ST Vessem/DEES JO11-3G 11.30 Minkels, J. (Jos)
Hapert JO10-1 - EFC JO10-2 10.30 Egbers, P. (Pieter)
Hapert JO10-2G - De Weebosch JO10-1 9.30 Setten, J.W. (Joost) van
Hapert JO8-2G - Sarto JO8-7 9.30 Velden, C. (Chantal) van der

Woenselse Boys JO19-1 - Hapert JO19-1 14.30
Best Vooruit JO17-2 - Hapert JO17-1 14.45
OJC ROSMALEN MO17-1 - ST Hapert/EFC MO17-1 14.45
Hoogeloon JO11-1 - Hapert JO11-1 10.00
UNA JO9-4 - Hapert JO9-1 10.00
Acht JO9-3 - Hapert JO9-2 9.00
Hoogeloon JO8-1 - Hapert JO8-1G 10.00
Reusel Sp. O7-1 - Hapert O7-1 10.00

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	van	de	week	a.s.	zaterdag	13	oktober	2018:	
  Hapert JO10-1 - EFC  JO10-2: Voor het JO10-1 team wordt het na 3 

uitwedstrijden weer eens hoog tijd om een thuiswedstrijd te gaan spelen. Het team 
van trainer/coach Pieter Egbers heeft tot nu toe nog geen enkele wedstrijd tegen een 
tegenstander gespeeld die echt weerstand kon bieden. Ook afgelopen zaterdag werd 
tegen DBS uit Meerhoven (Eindhoven) een grote overwinning behaald. Ook JO10-1 
heeft een verzoek ingediend bij de KNVB om een klasse hoger te gaan spelen. Of de 
KNVB het verzoek inwilligt is natuurlijk afwachten. Laten we hopen voor het team van 
wel, want als je geen wedstrijden speelt waarin je niet alleen veel strijd moet leveren, 
maar ook al je voetbalkwaliteiten moet tonen om een overwinning in de wacht te 
slepen, gaat dit ten koste van je voetbalontwikkeling. Daarnaast hoort het incasseren 
van teleurstellingen bij (voetbal) sport. Daar wordt je mentaal  sterker van. Toon a.s. 
zaterdag in ieder geval veel inzet en voetbalbeleving (dat zien we: als je de bal echt wil 



hebben, snelle spelhervattingen wil nemen, de tegenstander al snel wil storen in de 
opbouw en als je elkaar de bal gunt). Veel succes a.s. zaterdag en maak er een leuke 
begin  van de herfstvakantie van.

De	wedstrijden	van	zaterdag	6	oktober		2018:
  Hapert JO8-1 speelde tegen Beerse Boys JO8-1 en tegen  dit team had het 

team van coach Ruud  in het begin van de competitie met grote cijfers gewonnen. Dus 
benieuwd hoe het nu zou gaan. Gelukkig hadden de kinderen van Beerse Boys behoo-
rlijke stapjes gemaakt in hun voetbalontwikkeling. Het ging daarom in het begin nog re-
delijk tegen elkaar op, echter toen JO8-1 een tandje bijschakelde  vielen de doelpunten 
weer snel achter elkaar. Deze keer iets meer weerstand, maar helaas toch te weinig om 
er een echte wedstrijd van te maken. Jongens en Niene: toch weer veel inzet, mooie 
doelpunten en prima samenspel, Top gedaan. JO9-2, het team van coach Guido treft 
deze competitie best leuke en bijna gelijkwaardige tegenstanders. De wedstrijd tegen 
Best Vooruit JO9-3 was ook nu weer een wedstrijd met veel inzet, veel doelkansen en 
hachelijke momenten voor het doel. Jammer dat eventjes de inzet van enkele spelers 
minder werd en daardoor de tegendoelpunten vielen. Volgende keer de hele wedstrijd 
blijven knokken voor een gelijkspel of de overwinning.  JO9-1 dat tot nu toe weinig 
tegenstand gekregen had, trof nu eindelijk in Bergeijk JO9-2 een prima tegenstander 
met een paar leuke voetballertjes. Dat er deze keer niet gewonnen werd, lag uitein-
delijk niet aan Bergeijk maar meer aan de echte wil om de bal te willen hebben van 
onze spelers. Jongens, niet erg. Dit was een wedstrijd met meer leermomentjes dan de 
wedstrijden die jullie tot nu toe gespeeld hebben. Daar leer je van. Volgende keer beter. 
JO11-1 speelde in de 1e helft met veel inzet en wist daardoor erg veel doelkansen te 
creëren. Helaas zag het team dit niet in doelpunten terug. Het team beloonde zichzelf 
dus niet. In de 2e helft  kreeg het team ook nog wel kansen maar de tegenstander 
ook en uit enkele  van deze uitvallen wisten ze 2 keer te scoren. Erg jammer. Probeer 
de volgende keer meer samen te spelen en voor het doel iets rustiger te zijn aan de 
bal. JO7-2 (mini 2) tenslotte, het team van onze nieuwe trainer/coach Menno van de 
Ven, speelde haar 1e thuiswedstrijd tegen Bergeijk  en dat was een erg leuke wedstrijd 
voor erg veel toeschouwers. Uitslag 9-11. Opvallend: het team van Bergeijk bestond 
uitsluitend uit meisjes, waarbij enkele meisjes erg goed waren.  

Voetbalcitaat	van	de	week:
  “Als iets niet lukt tijdens de training of in de wedstrijd, dan heb je niet gefaald , 

maar heb je iets geleerd.” 

VOORZETJES:
	 •	 Ons	1e	elftal	heeft	ook	de	2e	thuiswedstrijd	tegen	PSV	amateurs	niet	 in	 

   een overwinning om kunnen zetten . In de laatste minuut  liep Hapert tegen  
   een echte counter op. Uitslag 1-2





•	 Als	je	vele	doelkansen	mist	dan	krijg	je	uiteindelijk	de	deksel	op	de	neus.	Meer	rust	 
 aan de bal en probeer het overzicht te bewaren. Erg jammer. 
•	 Volgende	week	gaat	Hapert	1	op	bezoek	bij	Sparta	’25	uit	Beek	en	Donk.	
•	 Sparta’25	was	heel	lang	geleden	een	topamateurclub.	Het	is	zelfs	amateurkampioen	 
 van Nederland geweest.
•	 Hapert	JO9-1	speelt	een	voorwedstrijd	tegen	de	Sparta’25	JO9-1.	Jongens:	geniet	 
 ervan en veel succes.
•	 Afgelopen	week	stond	er	achter	1	wedstrijduitslag	(	JO12-1	)	een	korte	omschrij- 
 ving van de wedstrijd
•	 Benieuwd	hoe	het	de	komende	weken	zal	zijn?	De	groepscoördinatoren	hebben	 
 hun trainers/leiders hier nog eens op gewezen. Mailen naar Voorzetje@vvhapert.nl
•	 Alles	voor	het	voorzetje	mailen	vóór zondagavond 20.00 uur.
•	 Wat	is	het	toch	interessant	om	te	horen,	wanneer	je	aan	de	zijlijn	staat	en	alleen	 
 maar luistert,  wat er allemaal geroepen wordt naar de spelers en soms ook nog  
 naar de scheidsrechter of spelleider. En het zijn niet alleen maar positieve aan- 
 moedigingen. Helaas.
•	 Voor	sommige	mensen	lijkt	het	wel	of	het	weekend	alleen	maar	geslaagd	is	als	hun	 
 kind zijn of haar wedstrijd weet te winnen. Hoe dat maakt niet uit. Jammer, daar is  
 sport niet voor bedoeld. 
•	 Nogmaals:	 laat	het	coachen	en	het	wisselbeleid	over	aan	de	coach	van	het	team.	 
 Positieve aanmoedigingen en  enthousiasme  aan de zijkant zijn meer dan welkom!.
•	 Deze	week	is	door	de	KNVB	uitgeroepen	tot	de		“week	van	de	scheidsrechter”.	 
 M.a.w. laat iedereen duidelijk zijn dat zonder een scheidsrechter of spelleider een  
 wedstrijd niet gespeeld kan worden. Het zijn vrijwilligers, die graag hun steentje bij  
 willen dragen aan de sport en daar veel van hun vrije tijd aan besteden. 

Ingezonden	stukken:	  Were Di jo8-5 –  Hapert jo8-2: Finn, Janneke, Jasper, Julian, Rens, Xavi en Maud 
hebben er zin in en beginnen lekker gemotiveerd aan deze vroege wedstrijd in Til-
burg. Finn staat goed te keepen, een aantal mooie reddingen van hem kunnen niet 
voorkomen dat we de rust in gaan met een 4-0 achterstand. De tweede helft is de 
slaap uit de ogen en komt er wat meer pit in. Maud creëert een kans en schiet op 
doel, helaas zonder resultaat. Rens maakt het kort daarna goed met de 4-1 en even 
later scoort hij het tweede doelpunt voor Hapert. Xavi en Janneke maken het de te-
genstander lastig met hun verdediging. Jasper krijgt nog een kans, maar helaas staat de 
tegenstander	in	de	weg.	Tijdens	de	penalty’s	laat	Julian	nog	even	zien	dat	ook	hij	een	
prima keeper is.Were Di is nog wat te sterk en de eindstand is 10-2. Jullie leren elke 
week bij, ga zo door!!!

Hapert JO9-2 - Best vooruit JO9-3: Hard gewerkt, goed gevoetbald maar helaas 
toch verloren JO9-2 speelde een mooie wedstrijd afgelopen zaterdag. Bij de start van 
de wedstrijd zorgde Hapert dat Best weinig kans kreeg om op goal te schieten. Prima 



verdedigingswerk en als de bal er toch doorkwam stond Lars zijn mannetje in de goal. 
De jongens van JO9-2 knokten voor de bal, maar tot een doelpunt kwam het niet. Nog 
voor de eerst rust lukte het  Est toch om twee keer te scoren. Direct na de rust zorgt 
Demian voor de 1-2. Best wordt nog feller en al snel is het 1-3.  Hapert geeft niet op. 
Stan ziet zijn kans en geeft een mooie voorzet, waarop Jamal voor de 2-3 zorgt. Nog 
een mooi doelpunt van Stan, maar helaas krijgt Best toch de overhand en gaat met een 
3-6 overwinning naar huis. Hard gewerkt jongens!

HMVV/Hulsel JO10-1 - Hapert Jo10-1: Hapert begon meteen fel en meteen cor-
ner voor Hapert. Jurre scoort 0-1. HMVV laat zich niet aan de kant zetten en zet druk. 
Tim maakt een paar goede reddingen in de goal, zodat HMVV niet scoort. Sam scoort 
0-2, door goed samenspel van Sander en Jurre. HMVV scoort 1-2. Hapert zet meteen 
weer druk, 1-3 Jurre, 1-4 Philippe. Sam redt de bal van de doellijn. En Hapert blijft maar 
scoren, Jurre 1-5 en Philippe van grote afstand 1-6. Ook Joep gooit alles in de strijd 
en verdedigt goed samen met Sander. Na de rust blijven we de bal willen hebben en 
scoort Philippe 1-7, Ralf volgt snel met doelpunt 1-8 en 1-9. Door goed samen spel 
blijven de doelpunten komen, Jurre 1-10. Philippe 1-11 en Sam 1-12. Philippe scoort 
weer 1-13. HMVV blijft terug knokken en scoort 2-13. Jayden heeft goede reddingen 
gemaakt. Tegen het einde scoren Philippe en Joep nog een keer. Eindstand 2-15

RKDSV JO10-2 – Hapert JO10-2G: Uitstekend voetbal weer vandaag. Diessen 
blijkt een moeilijk te bespelen tegenstander voor ons. Ze laten continue een spits bij 
onze keeper staan en spelen zo vanuit achter de lange bal. Wij willen wel voetballend 
spelen, dus kiezen ervoor om deze speler dan ook maar alleen te laten staan als we 
in de aanval gaan. Na een half uurtje spelen staan we met 5 doelpunten achter, maar 
we blijven knokken voor de bal. het lukt uiteindelijk door een afstandsschot van Roos 
na een schitterende dribbel/actie en voorzet van Nanou te scoren. Daarna nog een 
keer door een goed geplaatste bal van Rune. Eindstand 8-2. Door goed uitkomen en 
goal klein maken door onze keepers Bas en Jort had hun spits het steeds moeilijker. 
En door het snelle omschakelen van Jaime, Imke en Charlotte werd erger voorkomen. 
Hard gewerkt allemaal.

Wedstrijd	uitslagen	en	wedstrijd	schema	senioren:
Zondag 7 oktober Zondag 14 oktober Aanvang
Hapert 1 - PSV 1 1 - 2 Sparta'25 1 - Hapert 1 14.30 uur
SV Valkenswaard 3 - Hapert 2 1 - 6 Hapert 2 - FC Cranendonck 2 12.00 uur
Braakhuizen 3 - Hapert 3 1 - 3 Hapert 3 - Dommelen 3 10.00 uur
Hapert 5 - Netersel 3 1 - 3 Hapert 4 - SV Valkenswaard 5 10.00 uur
EFC 7 - Hapert 6 6 - 2 WODAN 10 - Hapert 5 9.45 uur
Hapert VR2 - ST HMVV/Hulsel VR1 4 - 0 Hapert 6 - UNA 15 12.00 uur

DBS VR1 - Hapert VR1 10.30 uur
Terlo VR1 - Hapert VR2 12.00 uur



Redactie: 
Regina van Dun Voorzetje@vvhapert.nl


