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Uitslagen jeugd: 
Zaterdag 20 oktober
Hapert JO13-1 - DBS JO13-1 6 - 2 Na een moeizame 1e speelde Hapert een prima 

2e helft en bereikte de volgende bekerronde.
Hapert JO9-1 - Beerse Boys JO9-1 1 - 4 Tegenstander maatje te groot. Wel goed jullie 

best gedaan

OJC ROSMALEN MO17-1 - ST Hapert/EFC MO17-1 1 - 1
Unitas'59 JO13-4 - Hapert JO13-2G 2 - 2
ZSC JO11-2 - Hapert JO11-2 1 - 4
HMVV O7-3 - Hapert O7-2 9 - 2

Jacques moment(en)

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

•	 JO9-1:	Hoekschop		
 Dex, snel ingedribbeld,
	 voorzet	op	Stijn:	
	 doelpunt.	Prima	
 gedaan

Wedstrijd	uitslagen	en	wedstrijd	schema	senioren:
Zondag 21 oktober Zondag 28 oktober
Reusel Sport 1 - Hapert 1 1 - 0 Hapert 1 - Spoord. Boys 1 14.30 uur
Hapert 3 - UNA 4 0 - 4 Hapert 2 - RKSV Heeze 3 12.00 uur
Hapert 5 - EFC 10 4 - 4 Hapert 3 - De Valk 3 10.00 uur
Hapert VR1 - SC 't Zand VR3 1 - 4 PSV 3 - Hapert 4 11.00 uur
Hapert VR2 - Knegselse Boys VR1 0 - 0 Hapert 5 - Marvilde 5 10.00 uur

De Zuiderburen 5 - Hapert 6 12.00 uur
De Valk VR1 - Hapert VR1 10.00 uur
Hapert VR2 - Steensel VR1 12.00 uur

•	 JO13-1:	Uitstekende	
	 diepte/steekpass	
	 Sem	op	Stef	die	
	 voortreffelijk	afrond	
	 (1-0).	Een	juweeltje!!	



Programma	jeugd:
Woensdag 24 oktober Aanvang Scheidsrechter
Hapert JO12-1 De Weebosch JO12-1 18.30 Teunissen, T. (Thijs)

Zaterdag 27 oktober
Hapert JO19-1 - SJO Juventud JO19-1 14.30 Beers, P.W.A.M. (Peter) van
Hapert JO17-1 - Unitas'59 JO17-3 12.00 Ven, S. (Sander) van de
Hapert JO15-1 - FC Cranendonck JO15-1 12.00 Elst, H.G.P. (Hendrik) van
Hapert JO11-1 - Reusel Sport JO11-2 10.45 Elst, F.D.C.D. (Fientje) van
Hapert JO9-1 - Reusel Sport JO9-2 10.30 Vosters, P. (Peter)
Hapert JO9-2 - Unitas'59 JO9-3 9.30 Waterschoot, GW (Guido)

SV Valkenswaard JO17-4 - Hapert JO17-2 15.00
HHC Hardenberg MO17-1 - ST Hapert/EFC MO17-1 12.30
RKVVO MO15-1 - Hapert MO15-1 13.00
Reusel Sport JO15-3 - Hapert JO15-2 13.15
SV Budel JO13-1 - Hapert JO13-1 11.00
EFC JO13-3G - Hapert JO13-2G 13.30
Dommelen JO12-1 - Hapert JO12-1 11.30
Gestel JO11-2 - Hapert JO11-2 10.30
SDO'39 JO10-1 - Hapert JO10-1 10.30
Terlo JO10-1 - Hapert JO10-2G 11.00
Rood Wit V JO8-1 - Hapert JO8-1G 9.15
Oirschot V. JO8-2 - 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	van	de	week	a.s.	zaterdag	27	oktober	2018:	
  Hapert JO11-1 - Reusel Sport JO11-2: De laatste wedstrijd vóór de herf-

stvakantie werd door het team van trainer/coach Loek, trainer Tom en leider Govert 
met 4-1 gewonnen van Hoogeloon JO11-1. Loek was over het getoonde spel tevreden, 
maar het kan nog beter. Zeker als er minder gelopen wordt met de bal (hoe moet het 
wel?: probeer de bal eerst met binnenkant voet aan te nemen/stoppen –kijk of een 
medespeler vrij staat en speel dan hard in met binnenkant voet) en er meer samenspel 
is. Samen kun je uiteindelijk meer bereiken dan alleen. Maar het allerbelangrijkste blijft 
natuurlijk dat je 100% inzet hebt zowel aanvallend als verdedigend en of je nu voor 
staat of achter staat, je moet altijd je best blijven doen. Niet alleen voor jezelf maar 
ook voor jouw medespelers en zeker voor de begeleiding van het team. Zij besteden 
tenslotte veel van hun vrije tijd  om jullie beter te leren voetballen. A.s. zaterdag de 
derby tegen Reusel Sport. Laat zien dat jullie de laatste weken vooruitgang als team 
gemaakt hebben. Veel succes. Supporters: aanvang: 10.45 uur



De	wedstrijden	van	zaterdag	13	oktober	2018:
  Op deze zaterdag in de herfstvakantie  stond een zeer beperkt bekerprogramma 

op de kalender. JO13-1, het team van Chiel Vermeulen, Thed van de Kerkhof en Marco 
van de Heuvel speelde tegen DBS JO13-1. Ook in de competitie speelt JO13-1 tegen 
DBS dat met 6 punten 2 punten meer heeft dan Hapert. In de 1e helft kwam Hapert 
tegen de verhouding in op een 1-0 voorsprong door een prima combinatie tussen 
Sem en Stef. Echter het werd weer snel gelijk. In de 2e helft met een ruststand van 
2-2 speelde Hapert een heel stuk beter: veel meer met rust aan de bal  en veel beter 
samenspel. Einduitslag: een 6-2 overwinning. Prima gedaan jongens. Coaches, leider en 
ouders: zij waren zeer tevreden. Op naar de volgende ronde. JO9-1 speelde voor de 
beker tegen het in de 2e klasse spelende Beerse Boys JO9-1. Al heel snel werd het netje 
gevonden door Beerse Boys maar Stijn zorgde na enkele minuten voor de 1-1 na een 
prima voorzet van Dex. Ondertussen wist Tom met prima keeperswerk doelpunten 
van Beerse Boys te voorkomen. In de 2e helft  werd Beerse Boys sterker en ondanks 
uitstekende reddingen van Dex kon hij niet voorkomen dat de volgende bekerronde 
door Beerse Boys werd gehaald. Jammer, maar van wedstrijden tegen sterkere tegen-
standers leer je ontzettend veel. Complimenten voor de geweldige inzet die iedereen 
getoond heeft.  

FC	Eindhoven
  Vrijdag 23 November a.s. speelt FC Eindhoven de derby tegen Helmond Sport. 

Ondanks het feit dat beide teams het tot nu toe niet geweldig doen in de “Keuken-
kampioen Divisie” zijn dit altijd beladen wedstrijden. Beide teams gunnen elkaar de 
overwinning niet. Dus is er altijd veel strijd en voetbalbeleving. Tijdens deze wedstrijd 
is zowel vv Hapert als vv Bladella “CLUB VAN DE WEEK”. Wat betekent dit?
•	 alle	jeugdleden	tot	en	met	16	jaar	hebben	toegang	voor	slechts	€	2.50	
•	 Vanaf	 16	 jaar	 kost	 een	 kaartje	€5.	Van	deze	€5	 gaat	€2.50	 naar	 de	 clubkas	 van	 
 vv Hapert
•	 Zowel	een	team	van	vv	Hapert	als	van	vv	Bladella	loopt	mee	met	de	line-up.
•	 Penalty	shootout	in	de	rust	van	de	wedstrijd	inclusief	een	goodiebag.	
Het zou mooi zijn als veel spelers, leiders, trainers, ouders, opa’s en oma’s mee zouden 
gaan naar deze wedstrijd. Goed voor het vv Hapertgevoel en voor de clubkas. Volgende 
week meer informatie over deze activiteit.  
 

Voetbalcitaat	van	de	week:
  “Het gaat er niet om of je de beste bent, maar dat je vandaag beter bent dan 

gisteren”

VOORZETJES:
	 •	 Ons	 1e	 elftal	 heeft	 de	 uitwedstrijd	 tegen	 Reusel	 Sport	 helaas	 met	 0-1	 

   verloren 
•	 Volgende	week	is	het	weer	“	Super-Sunday”	op	ons	sportpark.	Hapert	1	speelt	dan	 
 haar wedstrijd tegen Spoordonkse Boys 1. Omdat Spoordonkse Boys tot nu toe  
 nog geen enkel punt behaald heeft, wordt het voor het team van Peter Jonkman een  
 erg belangrijke wedstrijd.  Kom allemaal ons 1e elftal aanmoedigen. 





Redactie: 
Regina van Dun Voorzetje@vvhapert.nl

•	 Het	 aantal	 opmerkingen	 achter	 de	wedstrijduitslag	 wordt	 gelukkig	 door	 steeds	 
 meer trainers/leiders aangeleverd bij Regina. (voorzetje@vvhapert.nl) Wel graag  
 vóór zondagavond 20.00 uur. 
•	 Zondag	18	november	zijn	de	PSV	Masters	op	de	velden	van	SV	Valkenswaard.	
•	 Ook	vv	Hapert	geeft	acte	de	presence:	5	spelers	uit	JO8-1	van	de	trainers	Ruud	en	 
 Jarno en leidster Hellen gaan hun uiterste best doen om “op te vallen“ bij de  
 scouts/trainers van PSV. 
•	 De	juiste	aanvangstijd	wordt	in	de	komende	voorzetjes	vermeld.
•	 DBS	JO13-1	heeft	zich	een	slecht	verliezer	getoond.	Ze	hebben	de	vuilnisbak	uit	 
 hun kleedlokaal meegenomen. Normen en waarden!!!!!
•	 23	november	is	vv	Hapert	samen	met	vv	Bladella	“club	van	de	week”	bij	de	derby	 
 FC Eindhoven – Helmond Sport. Zorg dat je erbij bent, mis het niet!!!
•	 JO11-2,	 het	 team	 van	 coach	 Wilbert,	 bekert	 ook	 door	 na	 een	 mooie	 4-1	 
 overwinning op ZSC. 
•	 Hapert	JO13-2	speelde	voor	de	competitie	met	2-2	gelijk	tegen	Unitas	’59	JO13-4.
•	 Zorgen	jullie	nu	het	weer	vroeg	donker	wordt	dat	de	verlichting	op	jullie	fiets	in	 
 orde is? Veiligheid voor alles!!.

Ingezonden	stukken:  Hapert JO9-1 - Beerse Boys JO9-1: Op een rustig Lemelvelden speelden we 
tegen 2e-klasser Beerse Boys voor de beker. Al snel bleek dat zij wel een maatje groter 
waren. In de derde minuut kregen we een doelpunt tegen.    We kwamen moeilijk door 
de verdediging van Beerse Boys heen, voorzetten werden redelijk snel onderschept 
door de tegenpartij. Net voor de eerste time out lukte het toch om de 1-1 te maken. 
Na de eerste time out bleef het spel een beetje hetzelfde, scoorde Beerse Boys de 
1-2, maar lukte het ons niet om de aansluitingstreffer te maken. Zo gingen we de rust 
in. Na de rust kreeg Beerse Boys meer kansen, waar de 1-3 uit volgde en na de laatste 
time out ook nog de 1-4. Beerse Boys was een maatje te groot. Helaas niet verder in 
het bekeravontuur. Toch allemaal goed jullie best gedaan! Het was een leuke wedstrijd 
om te zien. Volgende week weer  nieuwe ronden, nieuwe kansen. 

Mededeling:
  Aan alle gebruikers van het pannaveld: Het pannaveld is gerealiseerd om de 

technische vaardigheden van de spelers te verhogen. Daarom is het een klein veld met 
kleine goals waar de bal laag gespeeld dient te worden en er gescoord wordt door 
een mooie actie of combinatie. Het is dus niet de bedoeling om andere goals op dit 
veld te zetten!! Tevens beschadigden deze ze het kunstgras. vv Hapert is trots op zijn 
pannaveld en dit willen we graag zo houden. Dus gebruiken waar het voor bedoeld is! 
Bestuur vv Hapert.


