
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij:  ad roks mgr. Van Hooydonklaan 4 Hoeven, am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 17 week 51 seizoen 2018-2019 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen 
Hoeven JO17-3G - De Schutters JO17-1 0-0 
Hoeven JO15-1 - Boeimeer JO15-1  1-3 
Hoeven JO15-2 - DSE JO15-1  1-5 
Hoeven JO11-1 - Steenbergen JO11-1  7-1 
Virtus JO19-1 - Hoeven JO19-1   3-0 
UVV'40 JO12-2 - Hoeven JO12-1   5-0 
(onder voorbehoud wijzigingen KNVB)  
 

 Vergaderingen 
JC : Di 18 dec. 20:00 u 
HB : Do 10 jan. 19:30 u 
Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2019 
Tifosi : Do kantine 21:00u 

 
Winterstop v.v. Hoeven Jeugd 
De winterstop voor alle categorieën is van 29 december 
2018  t/m 13 januari 2019 
Direct voor en na de winterstop zijn beker- en 
inhaalwedstrijden  
 

Gebruikte voetbalspulletjes 
Heb je nog gebruikte voetbalschoenen, broekjes of 
trainingspakken die je niet meer gebruikt, dan kan je deze 
inleveren bij onze zaterdagdienst.  
Wij kijken dan of we andere voetballertjes hiermee 
kunnen helpen. 
 

Oefenwedstrijden in de WINTERSTOP 
Als je dit wilt dan graag z.s.m. aan  mij doorgeven voor 
welke data je een vriendschappelijke wedstrijd wil nadat 
je voor deze data een inventarisatie gemaakt hebt van de 
op de verschillende data beschikbare spelers.  
Hierbij uiteraard ook rekening houden met OPEN DAGEN 
op de verschillende scholen.       Kees Wijnen 
 

Jeugd trainer gezocht  
Wij zijn voor de JO17-3 nog opzoek naar een trainer. Vind 
je het leuk om 1 of 2 keer per week een training voor dit 
team te verzorgen laat ons dit dan weten. Ook als je nog 
vragen hebt horen wij het graag  
Louis van Eekelen  jeugdbestuur 
 

Leenshirtjes gebruiken! 
Als een team voor een wedstrijd niet de gebruikelijke 
eigen shirtjes aan kan dan beschikt onze vereniging over 
reserveshirtjes. 
Het is wel de bedoeling dat deze shirtjes, net als de 

eigenshirtjes, gewassen moeten worden 
door het team dat ze gebruikt heeft zodat 
ze weer schoon beschikbaar zijn voor het 
volgende team. 
Helaas zien we shirtjes ongewassen terug 
in de tas!! 
Let er dus op dat deze weer schoon 
ingeleverd worden. 
Jeugdcommissie vv Hoeven.   

 
 
 
 

vv Hoeven jeugd (Kerst) zaalvoetbaltoernooi 
Donderdag 27 december organiseert  
vv Hoeven weer het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd 
 
Hierbij de definitieve start en eindtijden voor het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi van vv Hoeven: 

 Mini’s, J07 en JO8 start het toernooi om 9 uur en 
eindigt het rond 11.15 uur 

 JO10 en JO11 start het toernooi om 9 uur en 
eindigt het rond 12.15 uur 

 JO12, JO13 en JO15 start het toernooi om 12.30 
uur en eindigt het rond 15.30 uur 

 JO17 en JO19 start het toernooi om 15.35 uur 
en eindigt het rond 17.30 uur 

 
LET OP: 15 minuten voor aanvang aanwezig! 

 
Groetjes, Mathieu en Stefan  
 

Hoofdtrainer Hoeven 1 verlengt contract 
Het bestuur van V.V. Hoeven heeft met onze hoofdtrainer 
Eric Koenraads een akkoord bereikt om het contract te 
verlenging voor tenminste twee seizoenen. 
 
Afgelopen jaar werd een onvergetelijk jaar, waarin het 
eerste elftal glansrijk kampioen werd. Een hoogtepunt in 

de historie van de club. De titel zorgde 
voor een dorpsfeest, waar nog jaren 
over nagepraat zal worden. Daarnaast 
komt de vereniging dankzij die promotie 
voor het eerst uit in de tweede klasse. 
Onze vereniging is zeer tevreden met 
het aanblijven van Eric. Eric straalt 

vertrouwen uit naar het elftal, bestuur en gehele 
vereniging.  
En mogelijk belangrijker: in korte tijd is Eric een echte 
clubman van V.V. Hoeven geworden. 
 
Eric gefeliciteerd met de contractverlenging en heel veel 
succes in dit en de komende seizoenen. 
Jeugdcommissie vv Hoeven 
 

Nieuwjaarsreceptie vv Hoeven 
Op 6 januari a.s. hebben we onze traditionele 
nieuwjaarsreceptie.  
 

http://www.vvhoeven.nl/

