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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen 
Hoeven JO13-2 - BSC JO13-4 0-1  
Hoeven JO11-1 - Unitas'30 JO11-4 8-1 
Cluzona JO15-2 - Hoeven JO15-2 0-5 
Victoria'03 JO15-1 - Hoeven JO15-1 3-1 
Walcheren JO17-1 – Hoeven JO17-1 2-1 
 

Programma zaterdag 20 mei 
Steenbergen JO15-3 - Hoeven JO15-2 15:00  
 

Oefen programma voorlopige nieuwe teams 
Programma woensdag 17 mei   
VVR JO13-1 – Hoeven JO13-1 19:00  
 

Programma maandag 22 mei      
BSC JO19-1 – Hoeven JO19-1 19:00  
Hoeven JO15-1 – Internos JO15-1 19:00  
 

Programma maandag 29 mei      
Hoeven JO19-1 – Terheijden JO19-1 20:00 
Hoeven JO13-1 – Halsteren JO13-1 18:45 
Terheijden JO17-1 – Hoeven JO17-1 19:15 
 

Programma dinsdag 30 mei  
Halsteren JO15-1 – Hoeven JO15-1 19:00 
 

Programma woensdag 31 mei  
Hoeven JO13-3 – Spelers naar JO13 18:15 
Victoria ’03 JO11-1 – Hoeven JO11-1 18:30 
Victoria ’03 JO09-1 – Hoeven JO9-1 18:30 
 

Programma zaterdag 3 juni 
Internos JO17-1 – Hoeven JO17-1 volgt      
 

Vergaderingen 
JC :  20:30 
HB :  19:30 
Tifosi : donderdag: kantine 21:00 
 

Mededelingen 
 

Kennismaking met heel speelveld 
Woensdagavond 31 mei om half acht word net als 

voorgaande twee seizoenen een 
wedstrijd gespeeld tussen een 
huidig JO13-team, Hoeven JO13-
3. en een team gevormd door 
spelers van Hoeven JO11-1, 
JO11-2 en JO11-3 die volgend 
seizoen in de JO13-categorie 

spelen. Zij kunnen dan wennen aan het spelen op een 
heel veld. En kennismaken met de hierbij geldende 
spelregels. Jack Brummer van COVS Roosendaal leidt 
deze wedstrijd en legt deze stil om de bij een bepaalde 
spelsituatie behorende spelregel uit te leggen.       
Wedstrijdsecretaris Jeugd   Kees Wijnen 
 

Afsluitende wedstrijden Ouders tegen Kinderen 

Nu het einde van het seizoen weer nadert komen de 
wedstrijden van het seizoen er weer aan! 
Vv Hoeven Ouders tegen Kinderen.  

De wedstrijden worden gespeeld op maandag 15 dinsdag 
16 en woensdag 17 mei. Hieronder zie je het schema en 
kun je zien wanneer jouw wedstrijd is gepland. 
Coördinator Jeugd Louis van Eekelen 
 

Maandag 15 mei 18 tot 19 uur JO11-1 Veld A1 

Maandag 15 mei 18 tot 19 uur JO11-2 Veld A2 

Maandag 15 mei 18 tot 19 uur JO11-3 Veld B1 

Maandag 15 mei 18 tot 19 uur JO11-4 Veld B2 

Maandag 15 mei 19 tot 20 uur JO13-2 Veld A 

Maandag 15 mei 19 tot 20 uur JO13-3 Veld B 

 
Dinsdag 16 mei 18 tot 19 uur JO13-1 Veld A 

Dinsdag 16 mei 18 tot 19 uur JO15-3 Veld B 

Dinsdag 16 mei 19 tot 20 uur JO15-1 Veld A 

Dinsdag 16 mei 19 tot 20 uur JO15-2 Veld B 

 
Woensdag 17 mei 18 tot 19 uur JO9-3 Veld A1 

Woensdag 17 mei 18 tot 19 uur Mini’s Veld A2 

Woensdag 17 mei 18 tot 19 uur Mini’s Veld B1 

Woensdag 17 mei 18 tot 19 uur Mini’s Veld B2 

Woensdag 17 mei 19 tot 20 uur JO9-1 Veld A1 

Woensdag 17 mei 19 tot 20 uur JO9-2 Veld A2 

 
Clubscheidsrechters evalueren seizoen met 
Jack Brummer 
Begin dit seizoen heeft Jack Brummer van COVS 
Roosendaal een avond voor onze clubscheidsrechters en 
toen aanwezige belangstellende trainers en leiders, totaal 
17 belangstellenden, verzorgd waarop hij uitleg gaf over 
de vorige zomer gewijzigde spelregels. 
Deze week is een email verstuurd naar deze groep 
belangstellenden om hen kenbaar te maken dat Jack, net 
als voorgaande jaren, een tweede avond verzorgt op 
woensdag 31 mei om 20.15 uur ditmaal om met de 
aanwezigen het afgelopen seizoen te evalueren.  
Hij heeft gevraagd of degenen, die deze avond aanwezig 
zijn, via mail mij willen doorgeven welke onderwerpen zij 
die avond behandeld willen zien. Dit kan gaan over 
spelregels waarover zij zich afvragen of die goed 
toegepast zijn of spelsituaties waar zij tegen aan liepen bij 
wedstrijden of staand als coach langs de lijn die zij op een 
bepaalde manier opgelost hebben en zich afvragen of en 
hoe dit beter had gekund. 
Ook trainers en leiders die de eerdere avond niet 
bijgewoond hebben kunnen uiteraard deze avond ook 
bijwonen en onderwerpen aan dragen. 
Wedstrijdsecretaris Jeugd Kees Wijnen 
 

Sluiting voetbalseizoen 2016-2017, start seizoen 
2017-2018 
Het einde van de competitie nadert helaas al weer snel. 

De laatste competitie 
wedstrijden worden gespeeld, 
de ouder-kind wedstrijden staan 
voor de deur en de meeste 
teams sluiten het seizoen af 
met een leuk toernooi.  
Een enkel team heeft het zo 

goed gedaan dat ze nog nacompetitie spelen. De 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn door de 
jeugdcommissie ook al weer opgepakt.  

http://www.vvhoeven.nl/
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In onderstaand overzicht hebben we de belangrijkste data 
op een rij gezet voor het afsluiten van het huidige seizoen 
en de start van het nieuwe seizoen.  
Mocht je hier nog vragen over hebben dan horen we dat 
graag uiteraard. 
 

15 mei Sluiting C veld voor alle teams. 

18 mei 
Voorlopige opgave selectieteams seizoen 
2017-2018. 

 
Voorlopige indeling niet selectieteams 
seizoen 2017-2018. 

 
Bespreken voorlopige indeling niet selectie 
teams met trainers. 

1 juni Sluiting B veld voor alle teams  . 

 

Sluiting A veld voor alle teams, echter wel 
beschikbaar voor teams die nog nacompetitie 
spelen en/of toernooien. Trainen vanaf 1 juni 
moet dan op het A veld in onderling overleg. 

 

Sluiting sportpark voor alle teams, echter wel 
beschikbaar voor teams die nog nacompetitie 
spelen en/of toernooien. Trainen vanaf 1 juni 
moet dan op het A veld in onderling overleg. 

12 juni Inname/controle materialen teams. 

1 juli 
Definitieve opgave samenstelling teams 
seizoen 2017-2018. 

 Bekendmaking nieuwe teams. 

31 juli Plaatsing voetbalgids online. 

1 augustus Sportpark open . 

 
A veld beschikbaar voor selectieteams 
(materialen in overleg te verkrijgen). 

3 augustus Uitgifte materialen teams. 

14 augustus A-B-C velden beschikbaar voor alle teams. 

2 september Start bekerwedstrijden seizoen 2017-2018. 

23 september Start competitie seizoen 2017-2018. 

 
Met sportieve groet,    
Jeugdcommissie VV Hoeven 
 

Maaien grasvelden 
Zorg ervoor dat ALLE training doeltjes in de daarvoor 
bestemde inhammen geplaatst zijn als je het trainingsveld 
verlaat 
De velden kunnen dan snel en goed voor jullie gemaaid 
worden. 
 

Kampioenen vv Hoeven Jeugd 
Spelers, trainers en leiders van alle kampioen teams 

gefeliciteerd met het behalen van jullie 
kampioenschap. 
 
Namens Hoofd bestuur en 
jeugdcommissie vv Hoeven 

 

 
 
 

Verjaardagen 
 
Ruben van Oorschot M 14-5-2017 JO11-3 

Valerio Voll M 14-5-2007 JO11-3 

 
Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie 
verjaardag!!  


