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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen zaterdag 2 september 
Hoeven JO19-2 - Unitas'30 JO19-3  12:45 u 
Hoeven JO14-1 - JEKA JO14-3  0-9 
Hoeven JO13-2 - DIOZ JO13-1  av 10:45 u 
Hoeven JO11-1 - Virtus JO11-1  3-3 
Hoeven JO10-2G - Unitas'30 JO10-3 0-16 
Hoeven JO9-1 - Rood Wit W JO9-1  4-4 
Halsteren JO19-1 - Hoeven JO19-1  8-0 
St IJzendijkeJO17-1 - Hoeven JO17-1 3-2 
Beek Vooruit JO17-6 - Hoeven JO16-1 0-14 
Tern.Boys JO15-1 - Hoeven JO15-1 0-0 
De Fendert JO15-2 - Hoeven JO15-2 3-2 
Victoria'03 JO13-1 - Hoeven JO13-1 3-1 
RSV JO11-2 - Hoeven JO11-2  3-6 
Unitas'30 JO10-4 - Hoeven JO10-1G 10-1 
Unitas'30 JO9-10 - Hoeven JO9-2  10-3 
Sprundel JO8-1 - Hoeven JO8-1  7-1 
 

Programma zaterdag 9 september 
Hoeven JO19-1 - Unitas'30 JO19-1  12:45 
Hoeven JO17-1 - ST HHVC JO17-1 15:00 
Hoeven JO16-1 - Madese Boys JO17-3 15:00 
Hoeven JO15-1 - Kloetinge JO15-2  10:45 
Hoeven JO15-2 - Victoria'03 JO15-2 12:45 
Hoeven JO13-1 - SC Gastel JO13-1 09:00 
Hoeven JO11-2 - Halsteren JO11-4  10:45 
Hoeven JO11-3 - Boeimeer JO11-9  09:00 
Hoeven JO10-1G - Internos JO10-1 10:30 
Hoeven JO9-2 - Victoria'03 JO9-3  08:45 
 
ST Alliance/DIOZ JO19-2 - Hoeven JO19-2 14:30 
SC Welberg JO14-1 - Hoeven JO14-1 11:30 
RSV JO13-1 - Hoeven JO13-2  11:00 
Rijen JO11-1 - Hoeven JO11-1  11:00 
Unitas'30 JO10-7 - Hoeven JO10-2G 09:45 
Roosendaal JO9-3 - Hoeven JO9-1  10:15 
 
Vriendschappelijk 
Halsteren JO8-3 – Hoeven JO8-1              09:00 
 

Programma zaterdag 16 september 
Hoeven JO19-1 - JEKA JO19-2  12:45 
Hoeven JO15-2 - SC Gastel JO15-2 12:45 
Hoeven JO13-1 - Roosendaal JO13-5 10:45 
Hoeven JO13-2 - DSE JO13-2  10:45 
Hoeven JO10-1G - Bavel JO10-3  09:00 
Hoeven JO9-2 - Prinsenland JO9-4  09:00 
Hoeven JO8-1 - Unitas'30 JO8-3  08:45 
 
Roosendaal JO19-2 - Hoeven JO19-2 15:00 
Roosendaal JO17-1 - Hoeven JO17-1 13:15 
Irene'58 JO17-1 - Hoeven JO16-1  13:00 
Unitas'30 JO15-1 - Hoeven JO15-1  12:30 
TVC Breda JO14-2 - Hoeven JO14-1 11:00 
RWB JO11-1 - Hoeven JO11-1  10:00 
VVC'68 JO11-2G - Hoeven JO11-2  09:30 
Chaam JO11-2 - Hoeven JO11-3  10:45 
Schijf JO10-1G - Hoeven JO10-2G  10:45 
Victoria'03 JO9-1 - Hoeven JO9-1  10:15 
(onder voorbehoud wijzigingen KNVB) 

Vergaderingen 
JC :  14 september 20:30 
HB :  07 september 19:30 
ALV : 26 september 20:00 
Tifosi : donderdag: kantine 21:00 
 

Mededelingen 
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/'18 met 

nieuwe wedstrijdvormen 
voor pupillen. Kinderen 
van zeven tot twaalf jaar 
gaan wedstrijden spelen 
op kleinere veldjes en in 
kleinere teams, waardoor 
ze vaker aan de bal 
komen en meer 

dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij 
aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op 
elk niveau. 
De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, 
stapsgewijs ingevoerd. Vanaf het seizoen 2017/'18 
voetballen pupillen onder 8 en onder 9 jaar in de 
vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, partijtjes van 
6-tegen-6. Vanaf het seizoen 2018/’19 wordt het 
uitgebreid waarbij ook de pupillen onder 10 6-tegen-6 
gaan spelen en de pupillen onder 11 en onder 12 8-
tegen-8 gaan spelen. Spelen op een kleiner veld sluit 
beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze 
leeftijd.  KNVB 
 

Handige tips voor Voetbal.nl en de KNVB 
Wedstrijdzaken  

Dit weekend een vol bekerprogramma met de vuurdoop 
voor het mDWF. Dat vergt de nodige voorbereiding aan 

jullie kant. En dan ook nog de 
introductie van een nieuwe 
Voetbal.nl website en app. We zien 
een massale toestroom en krijgen 
veel vragen. Veel vragen maar 

vooral ook de antwoorden en tips delen we graag met 
jullie. Zo kunnen jullie ook leden van de juiste antwoorden 
voorzien.  
 

En, toegegeven: het is veel tekst maar erg relevant! 
 

Belangrijk: Spelers hebben KNVB Wedstrijdzaken NIET 

nodig om hun spelerspas te kunnen tonen. De pas 
is digitaal beschikbaar voor de scheidsrechters.  
 

Klaar voor mDWF?  

Ja, toch? Of niet? Dan is er nog maar een paar dagen. 
Het allerbelangrijkste is een Wedstrijdsecretaris mDWF te 
benoemen. Binnen de vereniging kunnen meer mensen 
die rol vervullen. Vandaar dat het in Sportlink Club ook 
mogelijk is om meerdere personen de rol 
Wedstrijdsecretaris mDWF te geven. Maak daar vooral 
gebruik van. 
 

Vanuit de rol Wedstrijdsecretaris mDWF in Sportlink is het 
mogelijk alle thuiswedstrijden van de club te zien en te 
bewerken. Als teams of scheidsrechters er niet uitkomen, 
is dit dus een belangrijk vangnet. De telefoon van de 
wedstrijdsecretaris mDWF is een beetje te vergelijken met 

http://www.vvhoeven.nl/
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de PC die vroeger gebruikt werd voor het mDWF. Lees 
hier hoe het werkt 
 
Spelregelbewijs 

Ook dit jaar is er weer een grote groep junioren die het 
spelregelbewijs gaat halen. Dit seizoen moeten 
voetballers geboren in het jaar 2000 het spelregelbewijs 
halen. Zij hebben tot 1 september 2017 de tijd om het 
spelregelbewijs te halen. Om spelers hierover te 
informeren hebben zij in november een e-mail of brief 
gehad met daarin hun activatiecode. Voor het nieuwe 
seizoen hebben inmiddels al ruim 11.000 junioren het 
bewijs gehaald. 

Ondersteuning vanuit de club 

De vereniging is er samen met de spelers/speelsters 
verantwoordelijk voor dat het spelregelbewijs gehaald 
wordt. Om leden te stimuleren en motiveren hiermee aan 
de slag te gaan kun je bijvoorbeeld een bijeenkomst 
organiseren om de junioren te informeren en gezamenlijk 
een of meerdere van de oefenlevels te doorlopen. Ook is 
het aan te raden trainers, coaches en leiders te 
informeren en een actieve houding te geven richting de 
jeugdleden. In Sportlink kunnen clubs zien wie van hun 
leden het bewijs heeft gehaald. 

Over het spelregelbewijs 

Sinds het seizoen 2014/’15 moeten junioren hun 
spelregelbewijs halen. Het spelregelbewijs maakt 
voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en 
geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – de 
beslissingen van de scheidsrechter. Dit zorgt weer voor 
een sportiever spel. Het spelregelbewijs kan gehaald 
worden via Voetbalmasterz. Een website die junioren op 
een speelse, maar vooral ook op een duidelijke manier 
voorbereidt op het kunnen behalen van het 
spelregelbewijs. Zo zijn er veel oefenmogelijkheden en is 
er uitleg over de regels en over spelsituaties. Beide aan 
de hand van aansprekende voorbeelden, vaak uit het 
topvoetbal. 

Heb je vragen over het spelregelbewijs? Kijk dan snel op 
de website van Voetbalmasterz  
 

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 
 
Ties Aart M 05-09-2010 JO8-1 

Joep Vermunt M 07-09-2012 Mini 

Gavin Vergouwen M 08-09-2009 JO10-2 

 
Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie 
verjaardag!! 
 
 
 
 

 
Voor meer info zie ook onze site  

Wedstrijd app http://vvhoeven.nl/ 

 
 
Spelregelbewijs 
http://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/25408/spelregelbe
wijs-haal-het-v%C3%B3%C3%B3r-1-september 
 

 
 
Nieuwe wedstrijdvormen 
http://knvb.m3.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/Re
act?encId=qDXsAkG85GZcy6c&actId=322129&command
=openhtml 
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