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Uitslagen jeugd: 
Zaterdag 13 oktober
Hapert JO17-2 - Rood Wit V JO17-3 7 - 3
Hapert JO15-2 - Bladella JO15-4 7 - 5
Hapert MO15-1 - Groen Wit MO15-1 7 - 1
Hapert JO13-1 - RPC JO13-1 2 - 3 Hapert kwam niet in zijn spel en creëerde te 

weinig. Uiteindelijk een terechte nederlaag.
Hapert JO13-2G - Braakhuizen JO13-2 12 - 0
Hapert JO11-2 - ST Vessem/DEES JO11-

3G
6 - 2

Hapert JO10-1 - EFC JO10-2 10 - 3 Erg slap begin maar goed hersteld met een prima 
overwinning

Hapert JO10-2G - De Weebosch JO10-1 1 - 12 blijf op de omschakeling letten
Hapert JO8-2G - Sarto JO8-7 5 - 2

Best Vooruit JO17-2 - Hapert JO17-1 5 - 2
Hoogeloon JO11-1 - Hapert JO11-1 1 - 5
UNA JO9-4 - Hapert JO9-1 2 - 8 De punten weer verdiend mee naar huis. Goed 

gewerkt! 
Acht JO9-3 - Hapert JO9-2 1 - 10 door mooi over te spelen terecht gewonnen! 
Reusel Sport JO7-1 - Hapert JO7-1 4 - 2

Programma jeugd:
Zaterdag 20 oktober Uitteam Aanvang Scheidsrechter
Hapert JO13-1 - DBS JO13-1 10.00 Beers, P.W.A.M. (Peter) van
Hapert JO9-1 - Beerse Boys JO9-1 10.30 Vosters, P. (Peter)

OJC ROSMALEN MO17-1 - ST Hapert/EFC MO17-1 14.45
Unitas'59 JO13-4 - Hapert JO13-2G 11.15
ZSC JO11-2 - Hapert JO11-2 11.15
HMVV O7-3 - Hapert O7-2 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 uitslagen en wedstrijd schema senioren:
Zondag 14 oktober Zondag 21 oktober
Sparta'25 1 - Hapert 1 1 - 1 Reusel Sport 1 - Hapert 1 14.30 uur
Hapert 2 - FC Cranendonck 2 2 - 1 Hapert 3 - UNA 4 10.00 uur
Hapert 3 - Dommelen 3 2 - 2 Hapert 5 - EFC 10 10.00 uur
Hapert 4 - SV Valkenswaard 5 3 - 2 Hapert VR1 - SC 't Zand VR3 10.00 uur
Hapert 6 - UNA 15 2 - 4 Hapert VR2 - Knegselse Boys VR1 12.00 uur
DBS VR1 - Hapert VR1 4 - 9
Terlo VR1 - Hapert VR2 -



Wedstrijd van de week a.s. zaterdag 13 oktober 2018: 
  Hapert JO10-1 - EFC  JO10-2: Op deze heerlijk zonnige zaterdagochtend 

begonnen we niet goed aan de wedstrijd. We zetten geen druk op de bal, spelen on-
voldoende samen en waren zeer slap in de duels. Door een voorzet van Jayden en een 
goal van Sam komen we nog wel op voorsprong maar daarna legde EFC pijnlijk bloot 
wat er gebeurt als je als team onvoldoende inzet toont. We krijgen het eerste kwart 3 
goals om onze oren. Na een pittig coachmoment  wordt er gewisseld en komen Tim en 
Philippe in het veld. De wake-up-call heeft geholpen. We beginnen meer te combineren 
en zetten meer druk op de bal. Jurre maakt de 2-3 en Sam maakt de 3-3. Tim en Ralf 
verdedigen uitstekend en via een geweldige aanval over 5 schijven (1x raken) zet Sam 
ons net voor rust op 4-3. In de rust wisselen Joep & Sander in de goal en komen we 
steeds beter in ons spel. Philippe en Sam scoren de 5-3 & 6-3. Mooie aanvallen volgen 
elkaar in rap tempo op. Philippe neemt de corner van rechts, dribbelt in en schiet hem 
met een curve in de linkerbovenhoek. Met een zuivere hattrick sluit Philippe en hierna 
af. Eindstand 10-3. Jongens we zijn niet goed begonnen maar zijn wel weer ijzersterk 
teruggekomen, COMPLIMENTEN! Over 2 weken tegen de zeer sterke tegenstander 
SDO’39! We zullen dan echt de gehele wedstrijd geconcentreerd moeten spelen, druk 
moeten zetten, de bal willen hebben (aanbieden) en samenspelen, veel succes!!!

Ingezonden stukken:
  Reusel sportJO7-1 - Hapert JO7-01: Op zaterdag 13 oktober stond de aller-

eerste uitwedstrijd voor de JO07-1op t programma... Anouk, Nora, Robin, Teun en Levi 
waren er helemaal klaar voor!! Helaas bleek al na enkele minuten de jongens uit Reusel 
een tikkie te sterk en keken we uit op een achterstand. Maar zoals we altijd trainen, 
gewoon koppies omhoog en lol maken! De energie bij Hapert werd er niet minder 
op en werd er zelfs door Hapert gescoord... Dit mocht helaas niet baten en verloren 
we de wedstrijd... Om de spelvreugde nog meer te vergroten hebben we wat spelers 
van Reusel in het blauw-rood gehesen en wat spelers van Hapert in het geel...  Hierna 
hebben ze allemaal nog heerlijk gevoetbald en genoten het spel!

Hapert JO8-2 - Sarto JO8-7: Vandaag had het team een thuiswedstrijd tegen Sarto, 
waarbij ze de hulp kregen van Neel en Billie. Al snel in de wedstrijd kreeg Neel al de 
eerste kans. Rens kreeg ook een kans en haalde uit. De bal ging net over de lijn, waar-
door JO8-2 al vroeg in de wedstrijd op 1-0 voor kwam door Rens. Maud stond in de 
goal en zorgde voor een paar goede reddingen, ze heeft goed laten zien dat ze goed 
kan keepen. Julian heeft tijdens de wedstrijd twee keer een voorzet gegeven aan Neel, 
welke Neel beide keren mooi in de goal schoot en ook door twee andere goals van 
Neel zorgde Neel dat we de grote rust met 5-0 ingingen. Na de rust ging Rens eerst 
keepen, waarbij hij ook de ballen goed uit de goal hield. Billie heeft heel goed mee kun-
nen voetballen en een aantal keer goed verdedigd en ook mee aangevallen. Ook Xavi 
zorgde voor een aanval op goal, maar die werd helaas gestopt door de tegenpartij. 
Julian heeft de laatste deel van de wedstrijd gekeept. Helaas kreeg hij 2 goede ballen 
tegen hem, die hij niet kon tegenhouden. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd met 5-2! 
Een heel goed resultaat voor het team!



UNA JO9-4 - Hapert JO9-1: Vandaag trapten we af in Zeelst, Veldhoven, tegen UNA 
JO9-4. Al in de eerste minuten opende UNA de score met een lange hoge bal. Gelukkig 
hadden we snel door dat de keeper van UNA een goed schot had en dat we op tijd 
moesten zakken. Binnen een paar minuten was er ook de gelijkmaker. Na de eerste 
time out kwamen we beter op gang. We lieten ons niet afschrikken door 2 grotere 
spelers van UNA en liepen we tot de rust uit tot een 2-4 voorsprong. Zoals altijd 
bleven onze jongens tot het einde doorgaan, kwam UNA er niet meer echt aan te pas 
en breidden we de voorsprong uit naar 2-8. Allemaal goed gewerkt en verdiend gewon-
nen! Op naar de bekerwedstrijd tegen Beerse Boys!

Sparta25 JO9-2 - Hapert JO9-1: Ons team was uitgenodigd door Sparta25 om 
een voorwedstrijd te spelen tegen hun JO9-2, ook spelend in de 3e klasse. We werden 
gastvrij ontvangen. Eerst mochten de jongens in de bestuurskamer kijken en werd uit-
gelegd wat de bedoeling was. Daarna konden we ons omkleden en konden we inspelen 
op het hoofdveld om vervolgens een leuke pot voetbal te spelen. Het bleek al weer 
snel eenrichtingsverkeer. Bij de eerste time out stonden we al 0-5 voor. Na de eerste 
time out gingen we weer door en liepen we tot de rust uit tot 0-8. Sparta25 kwam er 
nauwelijks aan te pas, maar toch lukte het even niet om de stand flink uit te breiden. 
In de laatste time out mochten we op de foto met Sparty. Daarna werd er nog volop 
gescoord en werd de eindstand 0-14! We hadden het goede voorbeeld gegeven voor 
Hapert 1. Na de wedstrijd mochten we in de line up meelopen met Hapert 1 en de 
wedstrijd kijken! Een leuke belevenis voor de jongens en de papa’s en mama’s! Hapert 
1 speelde overigens gelijk, 1-1.

Acht JO9-3 - VV Hapert JO9-2: Al vroeg in de ochtend vertrok JO9-2 naar Eind-
hoven Acht om hun vierde wedstrijd in de competitie te spelen. Om 9.00 uur begon 
de wedstrijd en al naar een paar minuten scoorde Mika. De wedstrijd ging nog even 
goed gelijk op en net voor de rust stond het 1-1. Na de pauze ging Hapert meteen in 
de aanval, en dat pakte goed uit. Stan scoorde maar liefst 4x achter elkaar, daarna 3 x 
Jamal. Stan en Jamal scoorden in de laatste minuten nogmaals, waardoor de eindstand 
1-10 was. We konden in deze wedstrijd goed zien dat de training zijn vruchten afwerpt 
en het overspelen steeds beter gaat. Ga zo door!

Hapert JO10-2G – Weebosch JO10-1: Het Weebosch team begint sterk aan de 
wedstrijd, maar we spelen sterk en werken hard. Lang blijft het 0-1 tot Roos na een 
super voorzet van Rune door een afstandsschot met haar linker net onder de lat het 
doel raakt. De eerste 20 minuten gaat het gelijk op. Maar daarna laat de Weebosch zijn 
klasse zien, door ook alle hoge ballen van Jort direct te controleren. Weebosch blijkt 
te sterk voor ons. We werken hard en proberen alles uit wat we op de training leren 
(top). Helaas weer een team die een spits bij onze keeper laat staan, jammer. Maar onze 
keeper vandaag is Jort, hij heeft er dan wel 12 door moeten laten maar heeft er ook 
een 40 tal aanvallen gestopt. Hapert blijf op de omschakeling letten. Jort klasse gekeept, 
iedereen heel hard gewerkt ondanks de achterstand.

Redactie: 
Regina van Dun Voorzetje@vvhapert.nl


