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Uitslagen jeugd: 
Zaterdag 10 november Uitslag
Hapert JO17-1 - Waalre JO17-1 3 - 7
Hapert JO15-1 - De Raven JO15-1 3 - 1
Hapert MO15-1 - SV Capelle MO15-1 6 - 0
Hapert JO13-2 - Bergeijk JO13-2 -
Hapert JO10-1 - DBS JO10-5 10 - 3
Hapert JO9-1 - De Raven JO9-1 9 - 5
Hapert JO9-2 - Oirschot V. JO9-2 9 - 0 Mooie overwinning voor Hapert
Hapert JO8-1G - Nuenen JO8-4 -

Best Vooruit JO19-2 - Hapert JO19-1 4 - 1
Unitas'59 JO17-5 - Hapert JO17-2 7 - 6
DZC '68 MO17-1 - ST Hapert/EFC MO17-1 2 - 0
Terlo JO15-1 - Hapert JO15-2 7 - 4
FC Eindhoven AV JO13-1 - Hapert JO13-1 2 - 0 Als jezelf de kansen niet benut gaan ze er aan 

de andere kant in. Onnodige nederlaag
RKVVO JO12-2 - Hapert JO12-1 1 - 21
SBC JO11-5G - Hapert JO11-2 0 - 3
ST Netersel / Casteren JO10-1 - Hapert JO10-2G 3 - 6
Hilvaria JO8-4 - Hapert JO8-2G 3 - 0

Programma jeugd:
Zaterdag 17 november Scheidsrechter
Hapert JO17-2 - DVS JO17-3 14.45 Maas, M. (Michel)
ST Hapert/EFC MO17-1 - Woezik MO17-1 13.15
Hapert JO15-2 - ST Steensel/Knegselse Boys JO15-1G 12.45 Beers, P.W.A.M. (Peter) van
Hapert JO13-1 - RKVVO JO13-1G 10.00 Elst, H.G.P. (Hendrik) van
Hapert JO12-1 - ST Steensel/Knegselse Boys JO12-1G 9.30 Teunissen, T. (Thijs)
Hapert JO11-2 - Reusel Sport JO11-3 11.30 Elst, F.D.C.D. (Fientje) van
Hapert JO10-1 - ST HMVV/Hulsel JO10-1 10.30 Egbers, P. (Pieter)
Hapert JO10-2G - SDO'39 JO10-2 9.30 Setten, J.W. (Joost) van
Hapert JO8-2G - Beerse Boys JO8-2G 9.30 Velden, C. (Chantal) van der

Acht JO17-2 - Hapert JO17-1 12.45
SV Budel JO15-2 - Hapert JO15-1 12.45
ST RKDSV/EDN'56 MO15-1 - Hapert MO15-1 11.00
Reusel Sport JO13-3 - Hapert JO13-2 12.00
Riethoven JO11-1G - Hapert JO11-1 11.00
SV Budel JO9-2 - Hapert JO9-1 8.45
RKVVO JO9-3 - Hapert JO9-2 8.45
SV Budel JO8-3 - Hapert JO8-1G 8.45
Marvilde 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!



Ingezonden stukken:
  Hapert JO9-2 - Oirschot vooruit JO9-2: Vandaag spelen onze jongens thuis 

tegen Oirschot. Ze hebben er zin in. Aanvankelijk lijken de tegenstanders aan elkaar 
gewaagd. Net na de aftrap krijgen beide teams een paar kansen. Maar langzamerhand 
neemt Hapert te overhand. De bal komt voor de goal van de tegenstander en via Sjors 
en Jamal is het 1-0. In de tweede helft is Hapert duidelijk sterker. Er wordt goed over-
gespeeld.  Mika maakt 2 -0. Heel kort daarna komt Stan voor de goal en hij scoort 3-0. 
Stan is op dreef en kort na elkaar scoort hij ook de 4-0 en de 5-0. Dan is het rust. Na 
rust gaat Hapert door met hun sterke positiespel. Er wordt goed vrij gelopen en er 
wordt goed gekeken naar elkaar.  Daardoor krijgt Stan een nieuwe kans en hij scoort 
de 6-0. Even later is het de beurt aan Sten. Met een mooi schot op goal scoort hij de 
7-0. Hapert blijft druk zetten, door goed over te spelen. Boris krijgt een kans. Een schot 
dat via de paal erin gaat. 8-0.  In de laatste minuten komt Jamal nog voor de goal. Na 
een maar mooie bewegingen scoort hij de 9-0. Dat is ook meteen de eindstand. Een 
mooie overwinning. Goed gewerkt met zijn allen!!

Hapert JO10-1-DBS JO10-5: Sam opent de wedstrijd met een mooie actie en schot 
op doel. Helaas net er naast maar dat beloofd wat. DBS reageert snel en we komen 
met 0-1 achter te staan. Philippe brengt Hapert met een schot van afstand net voor de 
eerste rustmoment op 1-1 gelijk. Tot zover gaat het gelijk op en Pieter haalt het team 
bij zicht voor wat tactische besprekingen. Dat is te zien want al snel na de aftrap scoort 
Jurre de 2-1. We blijven druk houden en net als DBS de bal voor het doel weg schiet 
komt deze bij Tim die hem er hard inschiet (3-1). We worden minder fel en DBS breekt 
door maar Sander weet de bal voor ons doel te heroveren. Niet lang hierna krijgt DBS 
wel een kans om te schieten maar de bal wordt door Jayden uit het net gehouden. 
Jurre weet de voorsprong te vergroten naar 4-1 maar DBS krijgt ook een kans. Twee 
aanvallers voor het doel van Hapert met alleen Tim als verdediger die een kans tot 
schieten voorkomt. Ralf brengt de score op 5-1 door een voorzet rechtstreeks het 
doel in te tikken. Weer zwakken we af en hiervan maakt DSB gebruik door net voor 
rust 2 keer te scoren. Na rust staan we weer op scherp. Tim op doel houdt direct een 
schot van DBS tegen. Even later maakt Jayden de 6-3. We blijven de sterkere ploeg en 
weldra staan we op 9-3 maar DBS breekt toch nog een keer door. Nu moet Joep in z’n 
eentje de aanval tegen houden en met succes. Sam jaagt nog op een extra doelpunt. Hij 
brengt de eindstand op 10-3.  

NeCa JO10-1 – Hapert JO10-2G: Ondanks de verliespartijen van afgelopen weken 
staan onze kids van JO10-2 weer vol enthousiasme te trappelen om uit bij Netersel 
aan de slag te gaan. En we beginnen gelijk goed! Imke is fel en jaagt zoals altijd goed op 
de bal door en schiet beheerst de 0-1 binnen. We lijken het te pakken te hebben en 
na een assist van Nanou schiet Rune de 0-2 binnen, en niet veel later staat Rune klaar 
om ook de 0-3 te maken! Bas dirigeert zijn verdediging en naast goed keeperswerk 



zijn ook de spelhervattingen vandaag zeer goed verzorgd. We komen dus al gauw in 
een luxe positie te zitten die we niet gewend zijn, en raken even de draad kwijt. Ne-
tersel komt door goed teamwerk zelfs terug tot 3-3. We schrikken wakker en na een 
prachtige rush langs de lijn behoudt Charlotte het overzicht en staat Rune klaar om de 
3-4 binnen te schieten. We blijven meer geconcentreerd spelen en sterk verdedigen, 
maar zeker ook door het opbouwende werk van Jaime en Jort, is het wachten op de 
volgende goal. Na een goede beheerste actie van Roos gevolgd door een vlammend 
schot, ketst de bal via de keeper terug in het veld waarop Rune het hoogtepunt van de 
ochtend verzorgd, een prachtige volley: 3-5. We zetten door en Nanou zorgt voor het 
uiteindelijke slotakkoord: 3-6. Als trainers hebben Rolf en Joost weer een hoop goede 
dingen gezien zoals een schijnbeweging maken, rust aan de bal, hard werken, goed in de 
beginpositie staan bij spelhervattingen en snel de bal uitnemen, maar bovenal vooral 
ook veel spelplezier!

Nieuwe kledinglijn vv Hapert.
  Elke paar jaar introduceert onze kledingleverancier een nieuwe kledinglijn, zo 

ook nu. Uit de beschikbare lijn en kleuren hebben we die gekozen die het meeste bij 
de clubkleuren van vv Hapert in de buurt komt. Per 1 december komt deze kleding via 
Topshop Bladel beschikbaar.

Wedstrijd uitslagen en wedstrijd schema senioren:
Zondag 11 november Zondag 18 november
Bergeijk 1 - Hapert 1 3 - 1 Hapert 1 - SV Budel 1 14.30 uur
Bergeijk 2 - Hapert 2 1 - 0 Hapert 2 - DBS 2 12.00 uur
Brabantia 4 - Hapert 4 6 - 0 Hapert 3 - RKVVO 4 10.00 uur
Hapert 5 - Steensel 3 0 - 2 Hapert 4 - Beerse Boys 6 10.00 uur
Hapert 6 - Bergeijk 5 1 - 3 Riethoven 5 - Hapert 5 10.00 uur

Dommelen 7 - Hapert 6 12.00 uur
Nederwetten VR1 - Hapert VR1 12.15 uur
ST Hoogeloon/DOSKO'32 VR1 - Hapert VR2 10.00 uur

Redactie: 
Regina van Dun Voorzetje@vvhapert.nl


