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Uitslagen jeugd: 
Woensdag 24 oktober
Hapert JO12-1 - De Weebosch JO12-1 1 - 4

Zaterdag 27 oktober
Hapert JO19-1 - SJO Juventud JO19-1 0 - 1
Hapert JO17-1 - Unitas'59 JO17-3 4 - 1
Hapert JO15-1 - FC Cranendonck JO15-1 4 - 0
Hapert JO11-1 - Reusel Sport JO11-2 5 - 2
Hapert JO9-1 - Reusel Sport JO9-2 10 - 0 De nieuwe trainingvormen zorgden voor zicht-

baar mooiere doelpunten! 
Hapert JO9-2 - Unitas'59 JO9-3 2 - 6
Hapert JO7-1 - ZSC JO7-2 6 - 9

SV Valkenswaard JO17-4 - Hapert JO17-2 1 - 5
HHC Hardenberg MO17-1 - ST Hapert/EFC MO17-1 1 - 1
Reusel Sport JO15-3 - Hapert JO15-2 3 - 5
RKVVO MO15-1 - Hapert MO15-1 0 - 17
SV Budel JO13-1 - Hapert JO13-1 0 - 0 Een matige wedstrijd leverde toch nog een punt 

op door de goede inzet
EFC JO13-3G - Hapert JO13-2G 3 - 4
Dommelen JO12-1 - Hapert JO12-1 2 - 9 Na achterstand goed terug gekomen. Door ons ei-

gen spel te spelen hebben we verdiend gewonnen.
Gestel JO11-2 - Hapert JO11-2 2 - 5
SDO'39 JO10-1 - Hapert JO10-1 12 - 6 SDO'39 was fysiek sterker
Terlo JO10-1 - Hapert JO10-2G 17 - 1
Rood Wit V JO8-1 - Hapert JO8-1G 0 - 20
Oirschot V. JO8-2 - Hapert JO8-2G 7 - 4

Jacques moment(en)

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

•	 JO9-2:	Opnieuw	een	
	 doelpunt	door	het	snel	
	 nemen	van	een	hoek-
	 schop	door	Stan	en	
	 uitstekend	afgewerkt	
	 door	Jamal.	Super

•	 Heel	deze	zaterdag-
	 morgen	was	één	groot	
	 “voetbalfeest”.	
	 Complimenten	aan	
	 ieder	team	(en	ook
	 de	trainers/leiders)



Programma	jeugd:
Woensdag 31 oktober Uitteam Aanvang Scheidsrechter
VOAB MO15-1 - Hapert MO15-1 19.30
Woenselse Boys JO19-1 - Hapert JO19-1 19.15

Zaterdag 3 november Aanvang Scheidsrechter
Hapert JO17-2 - Dommelen JO17-3 14.45 Beers, P.W.A.M. (Peter) van
ST Hapert/EFC MO17-1 - ST FC Eindhoven AV/RPC MO17-1 13.15 E. (Erik) Blotevogel
Hapert JO15-2 - De Raven JO15-2G 12.45 Spooren, W. (Willem)
Hapert MO15-1 - Sarto MO15-2 11.30 Elst, F.D.C.D. (Fientje) van
Hapert JO13-1 - Bergeijk JO13-1 10.00 Elst, H.G.P. (Hendrik) van
Hapert JO13-2 - SV Valkenswaard JO13-5G 11.30 Ven, S. (Sander) van de
Hapert JO12-1 - Beerse Boys JO12-1G 9.30 Teunissen, T. (Thijs)
Hapert JO11-2 - Marvilde JO11-2 11.30 Huijbers, J.A.P.J. (Jos)
Hapert JO10-2G - De Raven JO10-1 9.30 Setten, J.W. (Joost) van
Hapert JO8-1G - EFC JO8-3G 9.30 Luijten, R (Ruud)
Hapert JO8-2G - ST RKDSV / EDN'56 JO8-1 9.30 Velden, C. (Chantal) van der
Hapert JO7-2 - Bladella O7-4 10.00

Marvilde JO19-1 - Hapert JO19-1 15.45
FC Eindhoven AV JO17-1 - Hapert JO17-1 13.30
DVS JO15-2 - Hapert JO15-1 11.45
Nuenen JO11-4 - Hapert JO11-1 9.45
RPC JO10-5 - Hapert JO10-1 11.30
Gestel JO9-1 - Hapert JO9-1 9.30
Brabantia JO9-4 - Hapert JO9-2 9.15

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 28 oktober Uitslag Zondag 4 november Aanvang
Hapert 1 - Spoord. Boys 1 4 - 1 DBS 1 - Hapert 1 14.30 uur
Hapert 2 - RKSV Heeze 3 1 - 1 Rood Wit V 3 - Hapert 2 12.00 uur
Hapert 3 - De Valk 3 3 - 1 Bladella 3 - Hapert 3 12.00 uur
Hapert 5 - Marvilde 5 3 - 1 Hapert 4 - WODAN 7 10.00 uur
De Zuiderburen 5 - Hapert 6 2 - 9 Tongelre 5 - Hapert 5 10.00 uur
De Valk VR1 - Hapert VR1 3 - 3 Hapert 6 - Pusphaira 4 12.00 uur
Hapert VR2 - Steensel VR1 3 - 1 Hapert VR1 - Dommelen VR1 10.00 uur

Reusel Sport VR1 - Hapert VR2 12.00 uur



Wedstrijd	van	de	week	a.s.	zaterdag	3	november		2018:	
  Hapert JO8-2 tegen ST RKDSV/EDN “56 JO8-1: Afgelopen zaterdag 

speelde het team van trainer /coach Ard (hij  was er deze keer niet bij omdat Ard voor 
zijn werk in Dubai was) , de assistent-trainers Rob Beeren  en Rob Vosters en leidster 
Chantal tegen Oirschot Vooruit JO8-2 . Het was een leuke en spannende wedstrijd die 
nipt verloren ging. De afgelopen weken hebben de spelers van dit team ontzettend veel 
vooruitgang geboekt in het voetbalspel en dan te bedenken dat er spelers inzitten die 
eigenlijk nog minispeler zijn. Maar je ziet dat je bij kinderen niet teveel angst moet heb-
ben om ze een stapje hoger te laten spelen. Als de inzet en de voetbalbeleving goed is 
, passen zij zich snel aan. Het gaat iedere week beter zeker omdat zij op de trainingen 
alles doen om beter met de bal ( vaak nog de grootste tegenstander !!) om te leren 
gaan. Laat zaterdag maar eens zien aan alle supporters hoe jullie gegroeid zijn in het 
voetbalspel. Geniet ervan en doe altijd je uiterste best.

De	wedstrijden	van	zaterdag	27	oktober		2018:
  JO9-2 mocht deze zaterdagmorgen het spits afbijten en deed dat zeker in 

de 1e helft voortreffelijk tegen Unitas’59 uit Eindhoven- Noord. Mede dankzij prima 
keepers-werk van Demian werd het een gelijkopgaande wedstrijd. Helaas kenden de 
spelers en de leiding van Unitas nog steeds niet de spelregel dat wanneer de bal over 
de zijlijn gaat, je moet indribbelen en niet mag inschieten. Levert toch weer wat irritatie 
op. In de 2e helft trok Unitas’59 toch de overwinning naar zich toe. Goed gespeeld, 
hard gewerkt en veel voetbalplezier uitgestraald. Klasse. JO7-1 speelde tegen ZSC 
en ook dat was een leuke wedstrijd die goed tegen elkaar opging. Het moment was 
weggelegd voor Daan Vergeer: bal afpakken, snelle dribbel langs de zijlijn naar het doel 
van de tegenstander, en schot op doel: helaas net langs de verkeerde kant van de paal. 
Mooi dat het team van Lowies zoveel progressie maakt. JO9-1 speelde tegen Reusel 
Sport en dat was weer als vanouds: erop en erover en deze keer met een uitblink-
ende Sam in de achterhoede. Daarbij erg veel mooie en uitgespeelde doelpunten. Dus 
opnieuw: Top gedaan. JO11 speelde ook tegen Reusel Sport en bij dit team zie je de 
hand van de trainers Loek en Tom steeds duidelijker. Er wordt hard gewerkt, steeds 
beter samengespeeld en de posities in het veld bij balverlies (daar is Loek nog wel con-
tinu mee bezig en) blijven steeds beter bezet. Sommige spelers hebben daar nog wat 
moeite mee, maar als ze uiteindelijk zien dat het resultaat oplevert (lees beter voetbal, 
dus meer voetbalplezier), komt dat ook goed. Mooie overwinning behaald jongens en 
Nynke. Ga zo door. 

Voetbalcitaat	van	de	week:
  “Blijf in de wedstrijd (ook tijdens de training) vechten /knokken voor een beter  

resultaat, ook al kost het pijn en moeite. Want bedenk wel: Pijn (lees: vermoeidheid) is 
tijdelijk, opgeven is voor altijd”





PSV	Masters	op	18	november	bij	SV	Valkenswaard:
  Ieder jaar organiseert PSV in samenwerking met enkele amateurclubs voor de 

jongste voetballertjes ( JO8) een leuk voetbaltoernooi waaraan verschillende kinderen 
van verschillende voetbalverenigingen deelnemen. Deze keer is vv Valkenswaard op 
zondag 18 november gastheer voor vele kinderen die misschien wel allemaal dromen 
om ooit bij PSV in het 1e elftal te mogen voetballen. Dit mag want de beste dromen 
zijn nog altijd “dagdromen”.  Vijf spelers (meisjes mogen helaas niet meedoen) van Hap-
ert JO8-1 gaan hier aan de scouts/trainers van PSV laten zien wat ze allemaal kunnen. 
Het programma is als volgt:  10.15 uur:   Opening
 10.30- 14.00 uur:   De wedstrijden
 14.45 uur:   Prijsuitreiking.
Altijd leuk om dit eens van dichtbij te mogen meemaken. Dus als je zin hebt om al-
lemaal fanatieke kinderen (en ouders!!) te zien voetballen: kom dan naar SV Valkens-
waard op 18 november. 

VOORZETJES:
	 •	 Ons	1e	elftal	heeft	de	thuiswedstrijd	tegen	Spoordonkse	Boys,	laatste	in	de	 

   stand van de competitie, met 4-1 gewonnen.
•	 Het	was	wat	veldspel	betreft	geen	beste	wedstrijd,	maar	de	drie	punten	zijn	wel	 
 heel belangrijk. 
•	 Volgende	week:	DBS	1	tegen	Hapert	1.	Op	kunstgras	in	de	wijk	Meerhoven.	Zorg	 
 dat je erbij bent.
•	 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!!!
•	 A.s.	donderdag	jeugdcommissievergadering.		Aanvang	19.30	uur	bestuurskamer.
•	 Wist	u	dat	vv	Hapert	een	erkend	leerbedrijf	is	voor	Nederlandse	Studenten	Sport	 
 en Bewegen.  Dit betekent dat studenten sport en bewegen bij vv Hapert hun stage  
 kunnen vervullen.
•	 Het	wordt	weer	kouder.	Zorg	dat	je	de	juiste	sportkleding	aan	hebt.	Oh	ja,	en	wat	 
	 jouw	fiets	betreft:	zorg	dat	je	gezien	wordt.	

Ingezonden	stukken:  Rood wit JO8-1 - Hapert JO8-1G: Vol verwachting en met grote zin vertrekken 
onze jongens en meisje naar Veldhoven. Eén klasse hoger sinds de herfstvakantie dus 
hopelijk meer tegenstand deze keer. Al snel blijkt dit niet het geval. De ene na de andere 
aanval wordt door Hapert ingezet waarbij de bal diverse malen in het net van Rood wit 
terecht komt. Einduitslag 0-20. Het siert onze kids dat ze, ondanks dat ze het makkelijk 
hebben, toch blijven voetballen. Dat wat ze leren tijdens de trainingen, brengen ze in 
praktijk: ze spelen uitstekend over. Bryan, Ries, Niene, Benjamin, Mads, Niek, Kwin en 
Neel vormen samen echt één team. We zien iedere wedstrijd weer enthousiasme en 
inzet. Zeker een genot om naar te kijken. En ook de derde helft is heel gezellig! 



Oirschot Vooruit JO8-2 - Hapert JO8-2: Ondanks het vroege tijdstip hadden alle 
jongens en meisjes er zin in en begonnen dan ook prima aan de wedstrijd. Toch kwa-
men ze op een 2-0 achterstand ondanks dat Xavi top stond te verdedigen. Na een actie 
voor de goal van Maud bezeerd ze haar enkel maar toch heeft ze de hele wedstrijd uit 
gevoetbald. Topper! Daarna kwam Hapert via Jasper terug in de wedstrijd! Ondanks 
doelpunten van nogmaals Jasper, Finn en Rens en een mooie sliding van Julian gaat de 
wedstrijd uiteindelijk met 7-4 verloren. Janneke doet tijdens de penaltyserie nog een 
duit in het zakje door de bal hard binnen te schieten! Het plezier spatte er vandaag 
weer vanaf en het voetbal wordt met de week beter waarvoor complimenten!

Hapert JO9-1 - Reusel Sport JO9-2: We speelden vandaag op een zonnig 
Lemelvelden tegen Reusel Sport JO9-2. In de bekerwedstrijden aan het begin van dit 
seizoen zijn we deze ploeg al eerder tegengekomen. Al in de beginfase van de wedstrijd 
wisten onze jongens het netje te vinden, 1-0. Niet veel later volgde ook de 2-0. Dit leek 
op een déjà vu van de bekerwedstrijd. Dit was ook de stand bij de eerste time out. Na 
de time out werden er leuke acties gecreëerd waaruit enkele mooie doelpunten volg-
den, ruststand 5-0. Reusel had wel enkele grote spelers die best ook wat acties maak-
ten, maar mede door goed verdedigingswerk van Hapertse zijde leidden die acties niet 
tot doelpunten. Hapert lukte het daarentegen wel om nog wat doelpunten te maken. 
Stand bij laatste time out was dan ook 7-0. Er werd goed druk gezet, goed verdedigd 
en de eindstand werd uiteindelijk 10-0! Klasse gewerkt jongens! De oefeningen uit de 
trainingen beginnen hun vruchten af te werpen!

SDO’39 JO10- – Hapert JO10-1: SDO’39 gaat meteen op het doel af. Joep en Tim 
verdedigen goed. Toch hebben we snel ons eerste tegendoelpunt. We voelen druk en 
komen niet lekker in het spel. Jayden scoort 1-1. Jurre laat prima keeperswerk zien, 
maar een afstandsschot maakt 2-1. Philippe krijgt de bal, sprint en tikt de bal in, 2-2. 
Sander houdt goed ballen tegen en speelt ze weg. SDO komt terug en schiet een hoge 
bal over Jurre heen, 3-2. 4-2 volgt. Sam speelt Philippe aan en die tikt hem erin, 4-3. 
SDO maakt 5-3. Na goed doorzetten, maakt Sam 5-4. Meteen zet SDO de aanval weer 
in, 6-4. De tweede helft keept Ralph en krijgt een paar moeilijke ballen om zijn oren; 
7-4, 8-4, 9-4, 10-4. Tim maakt 10-5 en Jurre 10-6. De 11-6 en 12-6 volgen. Door een 
mooie voorzet van Jayden, maakt Sam de eindscore 12-7. Kwam het door de kou… 
dat we vandaag weinig zweetdruppels zagen…? 

Terlo JO10-1 - Hapert JO10-2G: Terlo uit, altijd lastig. En dat blijkt, Terlo heeft een 
paar heel goed balvaardige spelertjes. Hapert heeft het lastig en Terlo loopt al snel uit. 
Ondanks dat ze een maatje te groot zijn blijven we proberen hun spel te storen, maar 
zelf komen we niet in ons eigen spel. Toch geven we niet op en blijven we inzet tonen, 
super. In de 2e helft krijgen we toch even wat grip op de wedstrijd wat resulteert in 
een aantal kansen. Op een goede corner van Rune red Charlotte onze eer en maakt 
een verdiend doelpunt. Iedereen heeft goed zijn/haar best gedaan, jammer van een - 
gezien het spelbeeld - te grote uitslag.



Redactie: 
Regina van Dun Voorzetje@vvhapert.nl


