
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij:  ad roks mgr. Van Hooydonklaan 4 Hoeven, am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 16 week 51 seizoen 2017-2018 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen zaterdag 16 december 
Hoeven JO11-1 - SC Gastel JO11-1 4-4 
Hoeven JO11-3 - Virtus JO11-3 4-1 
BSC JO9-2 - Hoeven JO9-1  10-1 
 

Programma zondag 17 december 
Voorwedstrijd Steenbergen 1 – Hoeven 1 
Steenbergen JO9-2 – Hoeven JO9-2     13:00 
 

Programma woensdag 20 december 

Hoeven JO11-2 - JEKA JO11-9 18:30 J. Moes 

 

Winterstop  

Vanaf 23 december 2017 t/m  20 januari 2018 
Het schema van de oefenwedstrijden in de winterstop zal  
komende week gereed zijn.  
Nog enkele ontbrekende tegenstanders voor een paar 
teams worden komende dagen bekend. 
Het schema wordt dan naar alle trainers en leiders 
gestuurd. 
Kees Wijnen Wedstrijdsecretaris 
 

Vergaderingen 
JC : Di 19 december 20:00u  
HB : Di  02 januari 19:30u 
Tifosi : Do kantine 21:00u 
Kerstborrel: do 21 december 
Nieuwjaarreceptie: zo 7 januari 
 

Mededelingen 

 

Hoofdtrainer  vv Hoeven tekent ook voor seizoen 
2018-2019 
Eric Koenraads is ook volgend seizoen hoofdtrainer van 

vvHoeven.  
Zijn contract is met één jaar verlengd. 
Sportief gaat het goed met Hoeven 1! 
 We doen nu bovenin mee, staan op de 2

e
 

plek, 3 punten achter SC Gastel, 
 De doelstelling is top vier en een 

periodetitel, dat doel is haalbaar. 
Ook de spelersgroep en kader van Hoeven 1 staan achter 
de trainer en gaan graag nog een seizoen met hem door  
“Eric is een zeer gedreven coach en vooral tactisch heel 
sterk, Hij is altijd serieus met zijn vak bezig maar soms 
ook in voor een dolletje. Een trainer die echt bij de club en 
deze spelersgroep pas” 

Erik, gefeliciteerd met de contractverlenging en succes! 
Jeugdcommissie vv Hoeven 

 
vv Hoeven Kerst zaal voetbaltoernooi  
Op 29 december zullen de vv Hoeven teams in de 

Parrestee weer hun traditioneel 
zaalvoetbalkunsten vertonen. 
Vanzelfsprekend zijn jullie allemaal welkom 
om onze spelers te komen aanmoedigen. 
Het toernooi start om 08:30 uur en eindigt 
omstreeks 16:00 uur 

 
 

 

Kerstborrel vv Hoeven 
Om ook dit jaar het eerste gedeelte van het seizoen 

gezellig af te sluiten organiseren “de 
Vrienden van vv Hoeven” weer een 
grandioze enige echte 

 “vv Hoeven Kerstborrel” 
Om 19:30 gaat de kantine open en zijn 
alle leden, sponsoren en vrijwilligers van 
vv Hoeven van harte welkom.  

 
Verjaardagen 
 

Stijn de Rijk M 23-12-2005 JO13-2 
 

Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie 
verjaardag!! 

 
Nieuwjaarsreceptie vv Hoeven 
 

 
 
 
 
 

http://www.vvhoeven.nl/

