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Uitslagen jeugd: 
Zaterdag 17 november Uitslag
Hapert JO17-2 - DVS JO17-3 4 - 1
ST Hapert/EFC MO17-1 - Woezik MO17-1 0 - 2
Hapert JO15-2 - ST Steensel/Knegselse Boys JO15-1G 11 - 0
Hapert JO13-1 - RKVVO JO13-1G 3 - 0 Hapert gaf geen kansen weg, het was 

genoeg om de wedstrijd te winnen 
Hapert JO12-1 - ST Steensel/Knegselse Boys JO12-1G 2 - 3 Wil je winnen dan moet je kansen 

benutten en scherp blijven
Hapert JO11-2 - Reusel Sport JO11-3 13 - 2
Hapert JO10-1 - ST HMVV/Hulsel JO10-1 12 - 0 Wederom een overwinning door 

goed samenspel
Hapert JO10-2G - SDO'39 JO10-2 2 - 0 Heel hard gewerkt allemaal, top
Hapert JO8-2G - Beerse Boys JO8-2G 1 - 2 Hard gewerkt maar net verloren, we 

zien veel vooruitgang

Acht JO17-2 - Hapert JO17-1 1 - 3
SV Budel JO15-2 - Hapert JO15-1 0 - 3
ST RKDSV/EDN'56 MO15-1 - Hapert MO15-1 -
Reusel Sport JO13-3 - Hapert JO13-2 6 - 3
Riethoven JO11-1G - Hapert JO11-1 3 - 2
SV Budel JO9-2 - Hapert JO9-1 3 - 8 De punten weer verdiend mee naar 

Hapert
RKVVO JO9-3 - Hapert JO9-2 8 - 5
SV Budel JO8-3 - Hapert JO8-1G 0 - 14 ook al is het nog zo vroeg, 0-14 is 

nét genoeg 
Marvilde O7-3 - Hapert O7-2 4 - 9

Programma jeugd:
Zaterdag 24 november Aanvang Scheidsrechter
Hapert JO17-1 - EMK JO17-1 12.45 Ven, S. (Sander) van de
Hapert JO15-1 - Reusel Sport JO15-2 12.00 Elst, H.G.P. (Hendrik) van
Hapert MO15-1 - ST Reusel Sport/HMVV/Hulsel MO15-1 11.30 Elst, F.D.C.D. (Fientje) van
Hapert JO13-2 - Marvilde JO13-2 13.45 Beers, P.W.A.M. (Peter) van
Hapert JO11-2 - DBS JO11-6 11.30 Huijbers, J.A.P.J. (Jos)
Hapert JO9-1 - FC Cranendonck JO9-1 10.30 Vosters, P. (Peter)
Hapert JO8-1G - DOSL JO8-2 9.30 Luijten, R (Ruud)
Hapert JO8-2G - Reusel Sport JO8-4 9.30 Velden, C. (Chantal) van der

Gestel JO19-1 - Hapert JO19-1 13.30
Bergeijk JO17-3 - Hapert JO17-2 14.45
Meern De MO17-1 - ST Hapert/EFC MO17-1 12.15
Bergeijk JO15-3 - Hapert JO15-2 13.15
RKSV Heeze JO13-1G - Hapert JO13-1 11.30
EFC JO12-3G - Hapert JO12-1 10.30
ZSC JO11-1 - Hapert JO11-1 11.15
EFC JO10-2 - Hapert JO10-1 9.00
DBS JO9-4 - Hapert JO9-2 9.00
Bergeijk O7-1 - Hapert O7-1 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:
  SV Budel JO8-3 - JO8-1: We  mochten op deze koude morgen om 8.45 uur 

aantreden in Budel. Eens kijken of ze wakker zijn :-) We begonnen meteen aanvallend 
sterk. Er werd zeer goed gekeken en gepasst naar de medespelers wat resulteerde 
in een ruststand van 0-6. Onze keepers kregen niet veel ballen, maar bleven attent 
waardoor geen tegentreffers geïncasseerd hoefden te worden. In de tweede helft bleef 
Hapert druk zetten en wist de voorsprong uit te bouwen naar een 0-14 overwinning.

Hapert JO8-2 – Beerse Boys JO8-2G: Met Teun in plaats van de nog steeds gebles-
seerde Maud begon Hapert prima aan de wedstrijd met enkele mooie dribbels. Na 10 
minuten stond het nog steeds 0-0 ondanks enkele goede kansen van Hapert en dankzij 
een paar mooie reddingen van Finn. Het is een gelijk opgaande wedstrijd en na een go-
ede actie en kans van Jasper is het Xavi die Hapert op 1-0 zet met een bekeken schot. 
Je ziet aan alles dat het met de week beter gaat! Tussendoor een goede verdedigende 
actie van Rens en een mooi hakje van Teun wordt het vlak voor rust helaas 1-1. Na 
rust gaat Hapert vol goede moed verder en zijn er mooie acties van Janneke en Julian. 
Toch komt de tegenstander op een 2-1 voorsprong ondanks dat Hapert het nog steeds 
prima doet! In het vervolg van de wedstrijd zijn er nog enkele goede reddingen van 
Jasper en wat kleine kansen voor Hapert maar helaas zit de 2-2 er niet meer in. Met 
deze inzet gaat het de komende weken zeker goed komen!

SV Budel JO9-2 - Hapert JO9-1: We moesten al erg vroeg vertrekken richting 
Budel. Naarmate we dichter bij Budel kwamen, werden de weilanden witter. Gelukkig 
had niemand last van de kou. De afspraak was om vanaf de eerste minuut om vol voor 
de bal te gaan. Zoals het de jongens van JO9-1 betaamt, gebeurde dat ook. In de derde 
minuut volgde dan ook de 0-1 en weer een paar minuten later 0-2. Na de eerste time 
out werd er nog tweemaal gescoord door Hapert. Ruststand 0-4. Na de rust had Budel 
wat meer kansen, omdat ze steeds meer ruimte kregen. Dat resulteerde al snel in de 
1-4. De wil om de bal te hebben was even weggezakt, maar toch scoorden we voor de 
3e time out nog tweemaal. 1-6 (1x eigen doelpunt Budel). In de laatste time out werd 
de opdracht gegeven om beter over te passen en het terughalen van de wil om de bal 
te hebben. Daar werd goed naar geluisterd want de 1-7 en 1-8 volgde. Daarna vielen 
er helaas nog enkele tegendoelpunten, waaronder 1 eigen doelpunt. Twee spelers van 
Budel en 1 eigen speler kwamen niet helemaal ongeschonden uit de strijd met zelfs 
een bloedneus. De eindstand werd 3-8.  Het was een leuke, spannende wedstrijd. 



Hapert JO10-1 -  HMVV/Hulsel JO10- : De zegereeks van JO10-1 gaat maar door. 
Deze keer was HMVV/Hulsel de tegenstander. Vanaf het eerste moment werd de goal 
van de tegenstander bestormd. Dit met mooie aanvallen en goed over spelen van de 
bal.Jurre opent de score na een mooie actie van Philip en Jayden. Philip zorgt voor de 
2-0 en een mooi schot van Tim wordt door de keeper van de tegenpartij goed gered. 
Jurre, Philip, Jayden en Sam weten vervolgens een aantal keren de goal te bereiken. Ralf, 
onze keeper in de eerste helft, doet nog twee uitstekende reddingen net voor rust. 
Met 9-0 voorsprong gaan we naar de ranja. Na de rust geniet opa Ton van de keeper-
skwaliteiten van Jurre. Hapert doet het iets rustiger aan maar de aanvalspogingen van 
HMVV/Hulsel worden direct weggewerkt door Sander en Joep die zorgen dat er geen 
enkele tegendoelpunt wordt gemaakt. Nog een mooie voorzet van Tim die door Sam 
wordt ingetikt. En heel snel in dribbelen van Ralf waardoor de tegenstander verrast 
wordt door het doelpunt van Tim. Eindstand 12-0! Het was een frisse zaterdagochtend 
maar jullie voetbalspel is hartverwarmend. Complimenten voor jullie inzet en ga zo 
door! 

Hapert JO10-2G – SDO JO10-2: Het is heerlijk weer en we hebben er zin in. Aan-
voerster Charlotte heeft een goede warming up verzorgd en we beginnen dan ook 
sterk. Al snel merken we dat we voetballend sterker zijn. We creëren een groot aantal 
kansen, maar we belonen ons niet. Telkens wordt het laatste schot door de keeper van 
SDO gestopt. Maar we blijven proberen en dan is de verlossende goal van Rune daar. 
Hapert blijft doorgaan met goed storen en veroveren van de bal tot frustratie van 
sommige spelers van SDO. We maken daar handig gebruik van en na een aantal goede 
acties komt dan ook nog de 2-0 door Roos. De coaches hebben vandaag heel veel 
goed uitgevoerde individuele acties met schijnbewegingen gezien. Ook het samenspel 
was heel goed. 2e winst op rij, ga zo door.

Wedstrijd uitslagen en wedstrijd schema senioren:
Zondag 18 november Zondag 25 november Aanvang
Hapert 1 - SV Budel 1 0 - 3 SV Valkenswaard 1 - Hapert 1 14.30 uur
Hapert 2 - DBS 2 1 - 0 Reusel Sport 3 - Hapert 2 10.00 uur
Hapert 3 - RKVVO 4 4 - 0 Reusel Sport 4 - Hapert 3 10.00 uur
Hapert 4 - Beerse Boys 6 3 - 5 Tongelre 3 - Hapert 4 12.00 uur
Riethoven 5 - Hapert 5 3 - 6 Hapert 5 - Unitas'59 7 10.00 uur
Dommelen 7 - Hapert 6 4 - 4 Hapert VR1 - Bladella VR1 10.00 uur
Nederwetten VR1 - Hapert VR1 0 - 4 Hapert VR2 - Nieuw Woensel VR1 12.00 uur
ST Hoogeloon/DOSKO'32 VR1 - Hapert VR2 3 - 2

Redactie: 
Regina van Dun Voorzetje@vvhapert.nl


