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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Programma zaterdag 24 augustus 
 
Vriendschappelijk: 
Hoeven JO15-1 – Internos JO15-1      12:45 S. Martens 
Hoeven JO13-1 – Dia JO13-1              10:45    A. v. Broekhoven 
Hoeven JO11-1 – Terheijden JO11-1    09:00 P. Nieberg 
Hoeven JO8-1   -  Terheijden JO8-1      09:00  
Sprundel JO19-1 – Hoeven JO19-1      14:30 
Terheijden JO15-2 – Hoeven JO15-3   12:00 
Odio JO13-1 – Hoeven JO13-2            13:00 
Cluzona JO12-1 – Hoeven JO12-1        10:30 
Terheijden JO9-1 – Hoeven JO9-1       11:30 
 

Programma zaterdag 31 augustus 
 
Bekerwedstrijden 
Hoeven JO19-1 - Internos JO19-1 15:00 
Hoeven JO15-1 - Klundert JO15-1 12:45 
Hoeven JO15-2 - MOC'17 JO15-4 12:45 
Hoeven JO13-1 - Victoria'03 JO13-1 10:45 
Hoeven JO12-1 - DEVO JO12-1 10:45 
Hoeven JO11-1 - BSC JO11-1 09:00 
Hoeven JO8-1 - Beek Vooruit JO8-1 08:45 
Hoeven JO8-2 - Unitas'30 JO8-5 09:00 
 
Internos JO19-2 - Hoeven JO19-2 11:30 
Sprundel JO17-1 - Hoeven JO17-1 14:30 
Alliance JO17-2 - Hoeven JO17-2 12:30 
MOC'17 JO15-5 - Hoeven JO15-3 11:15 
RSV JO13-1 - Hoeven JO13-2 11:00 
DEVO JO11-1 - Hoeven JO11-2 10:30 
Victoria'03 JO10-2 - Hoeven JO10-1 11:00 
Rood Wit W JO9-1 - Hoeven JO9-1 11:00 
(onder voorbehoud wijzigingen KNVB) 
 

 Vergaderingen 
JC : 20:00 u  
HB : 19:30 u 
Tifosi : Do kantine 21:00u 
 

Spelregelwijzigingen seizoen 2019-2020:  

10 Spelregels zijn geheel of gedeeltelijk gewijzigd. 
Jack Brummer van COVS Breda komt a.s. vrijdag 23 augustus 
om 19.30 uur uitleg geven naar aanleiding van de 
spelregelwijzigingen in het komende seizoen. Het gaat om een 
tiental gehele of gedeeltelijke spelregel wijzigingen. 
Omdat bij inventarisatie vlak voor de zomervakantie bleek dat er 
voldoende belangstelling bestond bij de betrokken 
clubscheidsrechters, leiders en trainers van teams om deze 
avond bij te wonen vonden we het de moeite waard Jack 
hiervoor te vragen. 
Wedstrijdsecretaris jeugd Kees Wijnen 
 

“Leer”wedstrijd voor eerstejaars pupillen op een 
groot veld 
Zoals de afgelopen seizoenen gebruikelijk word er weer een 
wedstrijd georganiseerd tussen Hoeven JO13-1 en Hoeven 
JO13-2. 
Dit laatste team bestaat uit spelers die voor het eerst hun 
wedstrijden gaan spelen op een heel veld. Dit team zal worden 
aangevuld met spelers die in JO15-3 ingedeeld zijn en nog niet 
op een heel veld gespeeld hebben. 
Deze wedstrijd zal geleid worden door Jack Brummer van COVS 
Breda. 
Waar nodig zal hij deze stil leggen om uitleg te geven over een 
spelregel die te maken heeft met het gebeuren in de wedstrijd. 

Met betrokken trainers en Jack was begin juni overlegd om deze 
wedstrijd vlak voor de bekerwedstrijden te gaan spelen op 
donderdag 29 augustus. 
Door het bestuur zijn we er op gewezen dat door het late 
inzaaien van veld B en C vanwege het muziekfeest op 22 juni de 
situatie op veld B er een is van net wel/net niet en men daarom 
slechts toestemming gegeven heeft 
Voor de op veld B volgens schema geplande jeugd trainingen en 
door de KNVB vastgestelde bekerwedstrijden die niet op 
kunstgras gespeeld kunnen 
worden. Dit om veld B in goede staat te houden en te sparen. 
Om deze reden is de wedstrijd tussen JO13-1 en JO13-2 
verplaatst naar dinsdag 1 oktober om 18.30 uur. 
Wedstrijdsecretaris jeugd Kees Wijnen 
 

Geef je oude voetbalschoenen en shirtjes een 2e 
leven!  
Beste speler, trainer, leiders en ouders 
Heb je nog oude, enigszins bruikbare voetbalschoenen? Geef ze 

dan een tweede leven voor de 
kansarme voetballers uit Gambia, 
Afrika.  
Op verzoek van de stichting 
Nyatouta uit Oud Gastel zamelen 
we de oude schoenen van onze 
leden in. Alle schoenen, groot, 
maar vooral ook klein zijn welkom 

(gelieve wel de veters erin laten zitten). Ook de oude vv Hoeven 
team tenues zullen een tweede leven krijgen bij deze voetballers 
uit Gambia, die nu vaak nog op hun blote voeten voetballen. Alle 
ingezamelde voetbalspullen zullen eind dit jaar in een 
zeecontainer naar Gambia worden gebracht.  
Je kunt je voetbalschoenen deponeren in de blauwe container 
die op ons sportpark staat. (bij wedstrijdsecretariaat) 
Heb je ook nog goede bruikbare zomerkleding, neem dan even 
contact op met www.nyatouta.nl of via hun facebook pagina. 
Vooral kinderkleding is erg welkom! 
Namens stichting Nyatouta en de voetballers uit Gambia alvast 
bedankt! Bas van Hoof 
 

Verjaardagen  
 

Romme, Jan M 17 aug. 

Lambrechts, Stijn M 18 aug. 

Kula, Patryk M 24 aug. 

Rommens, Cornald M 24 aug. 

 
Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie verjaardag!!  

 
 

Heeft u interesse om sponsor te worden en u te 
verbinden aan VV Hoeven? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dat kan!  
Zie voor de prijzen en mogelijkheden onze sponsorbrochure. U 
vind de sponsorbrochure in onze clublokaal de Hofstee of neem 

contact met ons op om de sponsorbrochure te ontvangen. 
U kunt contact opnemen met een lid van de sponsorcommissie of 

via onze website : http://vvhoeven.nl/sponsor-worden/ 

http://www.vvhoeven.nl/
http://www.nyatouta.nl/
http://vvhoeven.nl/sponsor-worden/

