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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen 
Steenbergen JO15-3 - Hoeven JO15-2 1-7 
 
Oefen programma voorlopige nieuwe teams 

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

Programma maandag 29 mei  
Hoeven JO19-1 – Terheijden JO19-1 20:00 A. Broekhoven 
Hoeven JO13-1 – Halsteren JO13-1 18:45 J. Moes 
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 J. Brummer 
Victoria ‘03 JO11-1 – Hoeven JO11-1 18:30 
Victoria ‘03 JO9-1 – Hoeven JO9-1 18:30 
nieuwe spelvorm 
 

Programma zaterdag 3 juni  
Internos JO17-1 – Hoeven JO17-1 12:00 
Internos JO13-1 – Hoeven JO13-1 09:30 
 

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

Mededelingen 
 

Werkzaamheden toegang Sportpark  
Vanaf 22 mei start de aannemer in opdracht van de 
gemeente met de inrichting van het buitengebied brede 
school dat ook gevolgen heeft voor de 
verkeersafwikkeling van/naar ons sportpark. 
‘t Groot Stuk wordt vanaf Achter ‘t Hof tot aan het poortje 
naar de fietsenstalling opgebroken met als gevolg, geen 
verkeer gedurende zeker 3 weken. 
Het sportpark is toegankelijk via Bovendonksestraat, 
Haspelstraat, ‘t Groot Stuk oftewel, “via de tennis”. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Anton Bakx. 
 

Nieuwe trainer JO19-1 
Jens Wirix heeft onlangs aangegeven aan het einde van 
dit seizoen te stoppen als trainer van JO19-1. Hij heeft 
veel bereikt met het hoogste jeugdelftal en is het jammer 
dat hij stopt. Na enkele gesprekken zijn we er echter in 
geslaagd een waardige opvolger voor Jens te vinden. 
Jurgen Pertijs zal vanaf komend seizoen hoofdtrainer zijn 
van JO19-1. Rick Baremans en Johan Embregts zullen 
hem ondersteunen, zoals ze ook dit seizoen hebben 
gedaan voor Jens. 
 

Vacature selectietrainer JO13-1 
Met het vertrek van Jurgen naar JO19-1 is de 
trainerspositie voor JO13-1, het huidige elftal van Jurgen, 
vacant. De jeugdcommissie streeft ernaar zo snel 
mogelijk een nieuwe trainer aan te kunnen stellen. De 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels in 
volle gang. Ben je goed voetbal onderlegd, in het bezit 
van een KNVB trainerslicentie jeugd (of bereid deze te 
halen), haal je energie uit het coachen van spelers in de 
leeftijd van 11 tot 13 en ben je in staat om dit elftal 
komend seizoen tot mooie prestaties te leiden, dan kun je 
dit melden bij de jeugdcommissie vóór 29 mei 2017 
(aammvaneekelen@hetnet.nl, marc.marjolein@ziggo.nl). 
 

Extra trainers en leiders seizoen 2017-2018 
Op donderdag 18 mei is met de huidige trainers en leiders 
de voorlopige teamindeling besproken voor het seizoen 
2017-2018. Het zal ook komend seizoen nodig blijken 
enkele spelers in een hogere of lagere leeftijdsklasse te 
laten spelen. Samen met de trainers en leiders zal hier 
nog nader naar worden gekeken. Het is echter al wel 
duidelijk dat er grote behoefte is aan extra trainers en 
leiders. Dit geldt voor de leeftijdscategorieën JO19, JO15, 
JO13 en JO11. Daar is nog te weinig begeleiding voor. 
Mocht je een steentje bij willen dragen aan het 
voetbalplezier van onze jeugdspelers, meld je dan bij de 
jeugdcommissie (aammvaneekelen@hetnet.nl, 
marc.marjolein@ziggo.nl). We vinden dan vast een mooie 
plek als trainer of leider. De nieuwe teamindeling zal 
overigens uiterlijk 1 juli bekend worden gemaakt. 
 

Aan- en afmelden jeugdspelers 
Jeugdvoetballers maken binnen de vereniging een 
bijzondere ontwikkeling door. Veel spelers beginnen al op 
5-jarige leeftijd en eindigen als senior bij de 
zondagochtend wedstrijden. Er zijn uiteraard ook spelers 
die stoppen, veelal om begrijpelijke redenen. We merken 
echter dat afmeldingen de jeugdcommissie niet of erg laat 
bereiken. In deze periode van samenstelling van nieuwe 
teams is dat extra vervelend. Ben je voornemens komend 
seizoen niet door te gaan met voetballen, meld dit dan 
a.u.b. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 31 mei, bij de 
jeugdcommissie (aammvaneekelen@hetnet.nl, 
marc.marjolein@ziggo.nl). We zien natuurlijk liever dat 
zich nieuwe leden aanmelden. Mocht je iemand weten die 
vanaf komend seizoen wil gaan voetballen, laat hem/haar 
dan ook contact opnemen met de jeugdcommissie. 
 

Keepersdag v.v. Hoeven 
Keepers & Keepsters, 
De keepersdag bij VV Hoeven die gepland 
stond voor  Zondag 4 juni 2017, kan helaas 

niet doorgaan. 
 

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 
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spelsituatie behorende spelregel uit te leggen.       
Wedstrijdsecretaris Jeugd   Kees Wijnen 
 

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. 
 

Verjaardagen 
 
Martijn Schouls M 21-5-1999 JO19-1 

Julian Sep M 21-5-2002 JO15-2 

Eddy Sep M 21-5-1971 Trainer JO15-2 

Kees Wijnen M 22-5-1951 Wedstrijdsecretaris  

Oscar Jang M 22-5-2007 JO11-4 

Corne Luijkx M 25-5-1967 Trainer JO19-2 

Gijs Maes M 27-5-2003 JO15-3 

 
Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie 
verjaardag!!  


