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Uitslagen jeugd: 
Woensdag 31 oktober Uitslag
VOAB MO15-1 - Hapert MO15-1 2 - 7
Woenselse Boys JO19-1 - Hapert JO19-1 3 - 0

Zaterdag 3 november
Hapert JO17-2 - Dommelen JO17-3 0 - 4
ST Hapert/EFC MO17-1 - ST FC Eindhoven AV / RPC 

MO17-1
0 - 3

Hapert JO15-2 - De Raven JO15-2G 0 - 4
Hapert MO15-1 - Sarto MO15-2 9 - 2
Hapert JO13-1 - Bergeijk JO13-1 5 - 2 Hapert profiteerde goed van de ruimtes achterin 

en sluit door de 3 punten aan bij de subtop.
Hapert JO13-2 - SV Valkenswaard JO13-5G 8 - 1
Hapert JO12-1 - Beerse Boys JO12-1G 12 - 2 Een riante overwinning door de geleerde tech-

niek uit de training in de wedstrijd te gebruiken.
Hapert JO11-2 - Marvilde JO11-2 0 - 1
Hapert JO10-2G - De Raven JO10-1 3 - 6 Trainingstechniek in uitvoering, super
Hapert JO8-1G - EFC JO8-3G 11 - 1 wederom dubbele cijfers
Hapert JO8-2G - ST RKDSV / EDN'56 JO8-1 0 - 19
Hapert JO7-2 - Bladella JO7-4 8 - 13

FC Eindhoven AV JO17-1 - Hapert JO17-1 2 - 9
DVS JO15-2 - Hapert JO15-1 0 - 3
Nuenen JO11-4 - Hapert JO11-1 1 - 4
RPC JO10-5 - Hapert JO10-1 1 - 15
Gestel JO9-1 - Hapert JO9-1 2 - 3 Na een spannende wedstrijd gingen de punten 

mee naar Hapert!
Brabantia JO9-4 - Hapert JO9-2 13 - 3

Jacques moment(en)

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

•	 Het	enthousiasme	en	spelplezier	van
	 al	onze	jeugdspelers	op	deze	
	 zaterdagmorgen.	Probeer	dit	allemaal	
	 vast	te	houden.



Programma	jeugd:
Zaterdag 10 november Aanvang Scheidsrechter
Hapert JO17-1 - Waalre JO17-1 12.45 Ven, S. (Sander) van de
Hapert JO15-1 - De Raven JO15-1 12.00 Elst, H.G.P. (Hendrik) van
Hapert MO15-1 - SV Capelle MO15-1 11.30 Beers, P.W.A.M. (Peter) van
Hapert JO13-2G - Bergeijk JO13-2 9.30 Teunissen, T. (Thijs)
Hapert JO10-1 - DBS JO10-5 10.30 Egbers, P. (Pieter)
Hapert JO9-1 - De Raven JO9-1 10.00 Vosters, P. (Peter)
Hapert JO9-2 - Oirschot V. JO9-2 9.30 Waterschoot, GW (Guido)
Hapert JO8-1G - Nuenen JO8-4 9.30 Luijten, R (Ruud)
Hapert O7-1 - RKVVO O7-1 10.00

Best Vooruit JO19-2 - Hapert JO19-1 14.45
Unitas'59 JO17-5 - Hapert JO17-2 14.15
DZC '68 MO17-1 - ST Hapert/EFC MO17-1 14.00
Terlo JO15-1 - Hapert JO15-2 13.00
FC Eindhoven AV JO13-1 - Hapert JO13-1 12.30
RKVVO JO12-2 - Hapert JO12-1 11.30
SBC JO11-5G - Hapert JO11-2 10.15
ST Netersel / Casteren JO10-1 - Hapert JO10-2G 10.30
Hilvaria JO8-4 - Hapert JO8-2G 8.45

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 4 november Uitslag Zondag 11 november Aanvang
DBS 1 - Hapert 1 0 - 0 Bergeijk 1 - Hapert 1 14.30 uur
Rood Wit V 3 - Hapert 2 1 - 2 Bergeijk 2 - Hapert 2 12.00 uur
Bladella 3 - Hapert 3 3 - 4 Brabantia 4 - Hapert 4 12.00 uur
Hapert 4 - WODAN 7 2 - 0 Hapert 5 - Steensel 3 10.00 uur
Tongelre 5 - Hapert 5 1 - 2 Hapert 6 - Bergeijk 5 12.00 uur
Hapert 6 - Pusphaira 4 1 - 2 Hapert VR1 - RKGSV VR1 10.00 uur
Hapert VR1 - Dommelen VR1 3 - 1
Reusel Sport VR1 - Hapert VR2 3 - 1



Wedstrijd	van	de	week	a.s.	zaterdag	10	november		2018:	
  Hapert JO9-1 - De Raven JO9-1: Het team van de trainers/coaches Pe-

ter Vosters, Joris van de Huijgevoort en leidster Marielle speelde afgelopen zaterdag 
opnieuw een “echte voetbalwedstrijd” ofwel een wedstrijd met een tegenstander die 
het team behoorlijk partij gaf. Op kunstgras tegen vv Gestel jJO9-1 werd het een echt 
voetbalgevecht waarbij Hapert uiteindelijk toch met een krappe overwinning terug 
ging naar Hapert. Deze wedstrijden waarin alle spelers tot het uiterste moeten gaan 
om de overwinning binnen te halen, zijn de wedstrijden waarin je als jeugdspeler meer 
leert , dan van wedstrijden waarin het allemaal te makkelijk gaat. Zo’n overwinning 
geeft niet alleen voor de spelers maar ook voor de leiding veel meer voldoening. 
Knap gedaan team en leiding. Hopelijk treft het team a.s. zaterdag in  De Raven JO9-1 
opnieuw een sterke tegenstander. Het blijft een genot om te zien hoe de spelers van 
JO9-1 vanaf het fluitsignaal alles geven om zo snel mogelijk de bal af te pakken en te 
scoren. Kom maar eens naar dit team kijken en geniet. Succes allemaal.

De	wedstrijden	van	zaterdag	3	november		2018:
  Op een frisse zaterdagmorgen met wat zon en bijna windstil weer was het 

om 09.30 uur al een drukte van belang op ons sportpark. Er stonden dan ook al 4 
thuiswedstrijden om half tien gepland en JO7-2 startte om 10.00 uur en die brengen 
sowieso al veel toeschouwers op de been. Al met al een gezellige drukte. Scouts van 
PSV en de KNVB brachten ook al een bezoek aan vv Hapert om te zien en te horen 
of er nog uitzonderlijk talent (jongens en meisjes) aanwezig is. Er viel weer veel te 
genieten. JO8-2 had het niet makkelijk tegen een veel sterker (vooral fysiek) RKDSV/
EDN’56 JO8-1 combinatie. Allemaal niet erg. Voor dit team is deze competitie vooral 
een leerproces om na de winterstop veel beter voor de dag te komen. Inzet is goed, 
spelplezier blijft behouden, ze trainen “keigoed” dus dat komt goed. JO8-1 speelde 
hopelijk tegen een gelijkwaardige tegenstander. Af en toe ging het redelijk goed tegen 
elkaar op , maar uiteindelijk werd het toch weer een makkie tegen EFC JO8-3. En dan 
ook nog op een slecht veld. Prima gedaan.  JO10-2 tegen de Raven was een wedstrijd 
die goed tegen elkaar opging. Het team van Joost en Rolf beloonde zich ook deze 
keer niet. Complimenten voor deze niet succesvolle inzet. Erg jammer want het team 
had legio mogelijkheden om de wedstrijd naar haar hand te zetten. Volgende keer 
beter. JO12-1 trof in Beerse Boys JO12-1 niet zo’n sterke tegenstander, maar je kunt 
natuurlijk ook zeggen dat het team van Dennis en Chantal door goed samenspel en 
mooie doelpunten Beerse Boys kansloos liet. Uitstekend gedaan allemaal. JO11-2, het 
team van Wilbert , deed zich zeker in de 1e helft ook ontzettend tekort door de vele 
mogelijkheden om te scoren niet te benutten. En ook hier geldt: wie niet scoort , krijgt 
uiteindelijk de deksel op zijn neus. Erg jammer. JO13-1 behaalde een prima overwin-
ning op Bergeijk JO13-1 en dat is mooi als onze 1e teams winnen van clubs als Bergeijk, 
Reusel en Bladella. Goed gedaan.  JO7-2, het team van onze nieuwe trainer coach  en 
pechvogel Menno (tijdens de training behoorlijk door zijn enkel gegaan!!) speelde te-





gen Bladella JO7-4 en dat was voor iedereen (weer veel opa’s en oma’s langs de kant 
!!) weer genieten van het spelplezier van de kinderen en de vele doelpunten die vielen. 

Voetbalcitaat	van	de	week:	voor onze voetballende meisjes:
  “Ben jij het meisje in het team, dat besloten heeft om voor het voetbal te gaan.  

Just do it !!! (kijk ook eens a.s. vrijdag naar de wedstrijd Nederland - Zwitserland om 
een WK ticket.) 

Het	Ad	Huijbregts	zaalvoetbaltoernooi	en	zaaltrainingen
  Het is zo weer eind december en dan staan het Ad Huijbregts zaalvoetbaltoer-

nooi  en de zaaltrainingen weer op de agenda. Het Ad Huijbregts zaalvoetbaltoernooi 
is voor alle jeugdleden en vindt plaats op 27 en 28 december. De zaaltrainingen (alleen 
’s morgens) zijn op zaterdag 5 en 12 januari maar alleen voor JO7 t/m JO11. De gro-
epscoördinatoren gaan hierover de trainers/leiders informeren en zij inventariseren 
weer bij de spelers.  Geef je op en zorg dat je erbij bent. Mis het niet.  Inschrijven vóór 
1 december 2018.

VOORZETJES:
 • Ons 1e elftal heeft de uitwedstrijd tegen DBS met 0-0 gelijkgespeeld.

• Opnieuw een puntje. Volgende week 11 november geen competitiewedstrijd, maar  
 een bekerwedstrijd tegen 4e klasser Bergeijk.
• Op 18 november volgt dan de belangrijke thuiswedstrijd tegen sv Budel dat 1 punt  
 meer heeft dan Hapert, maar wel 1 wedstrijd minder gespeeld heeft. 
• 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!!!
• 18 november: PSV Masters  bij vv Valkenswaard Aanvang 10.30 uur, einde 1400 uur.
• Afgelopen donderdag is in de jeugdcommissie besloten dat het keepersgebied bij  
 de JO8 t/m JO10 afgebakend wordt op 7 meter vanaf de achterlijn en voor JO11  
 t/m JO12 op 9 meter. 
• Het voorzetje dat vandaag verschijnt is nummer 493. Het duurt dus niet lang meer  
 of nummer 500 verschijnt. Een mooie mijlpaal. 
• Binnenkort de geschiedenis van het Voorzetje. (wanneer ontstaan, hoe is de naam  
 tot stand gekomen, wie was of waren de voorgangers van Regina, die het nu al heel  
 lang maakt en uitgeeft op maandagavond etc. ? ).

Ingezonden	stukken:  JO8-1 - EFC JO8-3: JO8-1 van Hapert gaat meteen fel uit de startblokken waar-
door een aantal goede kansen ontstaat. De keeper van EFC is echter goed bij de les en 
keert een paar knappe ballen. Even later is het dan toch raak, doelpunt 1 en 2 vallen al 
snel. EFC weet iets terug te doen en maakt 2-1. Omdat onze JO8’ers goed opletten bij 
de uittrappen van de keeper en bij de corner snel in dribbelen, weten we voor de rust 



tot 6-1 uit te lopen. Ook na de rust blijven onze jongens en meisje goed overspelen 
en komt EFC, ondanks dat ze goed partij proberen te geven, niet meer tot scoren. Wij 
weten de voorsprong uit te bouwen en sluiten de wedstrijd met 11-1 af. 

Gestel JO9-1 - Hapert JO9-1: We speelden uit tegen Gestel JO9-1. Al snel bleek 
dat we het tegen deze technisch sterkere jongens moeilijk gingen krijgen. Ze kregen 
behoorlijk wat kansen maar door goed keeperswerk werden deze allemaal gestopt. 
Onze jongens waren een beetje onder de indruk van de tegenstander, maar toch lukte 
het om al eerst de 0-1 op het scorebord te zetten! Binnen 2 minuten viel dan toch het 
doelpunt van Gestel, 1-1. Ook na de eerste time out bleef het spel een beetje gelijk op 
gaan. Gestel maakte wel acties, maar door goed verdedigingswerk aan onze zijde, lukte 
het Gestel niet om het verschil te maken. Er werd tot de rust ook niet meer gescoord. 
Na de rust was het spelbeeld ongeveer hetzelfde. Weer was het Hapert die als eerste 
scoorde. Ook Gestel scoorde weer, 2-2. In de laatste time out werd het echt spannend. 
Onze jongens lieten zich niet meer zo afschrikken door de scharen en andere schi-
jnbewegingen van Gestel. Bij Gestel begon de energie ook op te raken en er werden 
nauwelijks nog schijnbewegingen gemaakt. In de eindfase van de wedstrijd kregen wij 
enkele corners achter elkaar. Bij de laatste corner kwam de bal via een speler van 
Gestel toch in het doel, 2-3. Aan de zijlijn hoopten we dat het eindsignaal snel volgde 
en dat was gelukkig ook zo. Blije gezichtjes aan Hapertse zijde, bij Gestel bedroefde 
gezichtjes. Door complimenten die we gaven richting Gestel, veranderden die gelukkig 
weer in wat blijere gezichtjes en konden we nog even de penalties afwerken. Hoewel 
we de uitslag niet hadden verwacht, waren we blij dat we de punten toch mee naar 
Hapert konden nemen. De jongens hebben het verschil gemaakt door de kopjes er 
niet bij te laten hangen. 

Hapert JO10-1- RPC JO10-5: Voor de tweede keer zijn we op bezoek bij RPC 
Eindhoven, meteen gaat de aanval erin en dit resulteert al gauw in een 1-0 van Jayden 
die hem aangespeeld krijgt van Jurre. Er wordt mooi spel getoond, en uit een schot op 
goal die de keeper van RPC in eerste instantie  tegenhoud scoort Ralf toch de 2-0. Na 
een in dribbel van Jurre speelt hij er een voorbij met de opmerking “Zo dat is er al een 
minder”. Tim schiet van afstand op goal en met resultaat, in de kruising. Het staat 4-0. 
De goede verdediging van Joep zorgt ervoor dat RPC niet door kan breken. Inmiddels 
is het door een goal van Phillipe 6-0, Sam ruilt in de tweede helft de keepershand-
schoen om in het veld te kunnen plaats nemen, met een 7-0 tot gevolg na een mooie 
aanval van Sam. We kunnen de wedstrijd na 1 tegengoal toch mooi afsluiten met 16-1 
KEI GOED GEDAAN Mannen!!!!!

Hapert JO10-2G – De Raven JO10-1: Het is koud vandaag. De kristallen staan op 
het veld, maar dat doet ons niks. Iedereen moet wat warm worden lijkt wel. In het 2e 
kwart wordt het een wedstrijd. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd, Hapert heeft zelfs 
het overwicht maar we belonen onze inzet niet. We kijken tegen een 3 goals achter-



Redactie: 
Regina van Dun Voorzetje@vvhapert.nl

stand aan maar geven niet op. Imke en Nanou brengen de stand op 2-3. Daarna pakt 
Luyksgestel weer 2 goaltjes, maar wederom gaan wij door. We krijgen een groot aantal 
kansen maar de bal wil er nog maar 1 keer in door Rune. Eindstand 3-6, gelijkspel 
gezien het spelbeeld was mooier geweest. Super om te zien dat waar in de training 
aan werken dit direct in de wedstrijden is terug te zien en dat er ook volop met het 
chocolade been gevoetbald wordt, TOP.


