
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij:  ad roks mgr. Van Hooydonklaan 4 Hoeven, am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 27 week 9 seizoen 2019-2020 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen 
Geen programma met carnaval 

 
Programma zaterdag 29 februari 
Hoeven JO15-1 - SC Gastel JO15-1 12:45 
 

Vriendschappelijk 
SC Gastel JO11-1 – Hoeven JO11-1 09:00 A v Loon 
 

Programma zaterdag 7 maart 
Hoeven JO19-2 - Internos JO19-2 15:00 
Hoeven JO17-1 - Unitas'30 JO17-2 12:45 
Hoeven JO15-2 - Cluzona JO15-2 12:45 
Hoeven JO13-2 - Unitas'30 JO13-10 10:45 
Hoeven JO11-1 - Victoria'03 JO11-1 10:45 
Hoeven JO11-2 - Victoria '03 JO11-2 08:45 
Hoeven JO10-1G - Seolto JO10-1 09:00 
Hoeven JO8-1 - Boeimeer JO8-1 10:30 
Hoeven JO7-3 - Internos JO7-2 09:00 
 
Unitas'30 JO19-2 - Hoeven JO19-1 14:00 
Cluz./Rimboe JO17-2 - Hoeven JO17-2 13:30 
WVV'67 JO14-1 - Hoeven JO14-1 12:45 
Luct/ Heinkensz JO13-1 - Hoeven JO13-1 09:30 
BSC JO12-2 - Hoeven JO12-1 12:30 
JEKA JO9-2 - Hoeven JO9-1  11:00 
Victoria'03 JO8-2 - Hoeven JO8-2 09:00 
BSC JO7-1 - Hoeven JO7-1  11:00 
Zundert JO7-1 - Hoeven JO7-2 10:15 
 (onder voorbehoud wijzigingen door KNVB) 
 

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

Grootse voetbaldag vv Hoeven 
De jaarlijkse vv Hoeven voetbaldag zal dit jaar 

plaatsvinden op vrijdag 24 april.  
Graag de aanmeldingen per team via de 
leider/trainer doorgeven aan Ronald Buijsen 

(rbuijsen@hotmail.com). 
 

 
Clubscheidsrechters OPGELET!!!!! 
Maandag 16 maart om 19.45 uur verzorgt KNVB-scheids- 
rechter Jack Brummer weer een avond voor onze 

clubscheidsrechters waar ook 
geïnteresseerde leiders en trainers welkom 
zijn. 
Hij behandeld dan onderwerpen, d.w.z. 
spelregels en zaken van belang bij het 

fluiten van een wedstrijd, die door de deelnemers tevoren 
doorgegeven zijn. 
De komende periode wordt zoals gebruikelijk door mij  
geïnventariseerd wie aanwezig willen zijn om zeker te zijn 
van voldoende belangstelling.  
Ook de te behandelen onderwerpen worden daarbij door 
mij verzameld 
Wedstrijdsecretaris Kees Wijnen 
 
 

Aantekeningenbord in materiaalhok 
In het materiaalhok jeugd (voorheen oude kleedkamers) 
is een aantekeningenbord opgehangen waar voor onze 

vrijwilligers aandachtspunten op kunnen worden 
vermeld zoals bijvoorbeeld “verlichting op veld B 
werkt niet goed, lamp achterin aan de kant 
Groot Stuk waarschijnlijk stuk” of  “Konijnenhol 
in 16 meter B-veld graag verhelpen”. Etc. Onze 
vrijwilligers zullen het probleem zsm oplossen 
en eventueel een reactie plaatsen.  

Voor vragen kun je terecht bij Anton Bakx 
 

Vernielingen aan het hekwerk 
Onlangs hebben onze vrijwilligers op 4 plekken het 
hekwerk hersteld waarlangs via openingen niet-leden 

maar ook eigen leden zich toegang 
verschaften tot onze velden. Nu is 
er opnieuw een vernieling 
aangetroffen rechts naast het doel 
C-veld Achter ’t Hof waarbij vanaf 
het veld de opening is gemaakt, 
waarschijnlijk om een bal te 
pakken. 

              Dit is uiteraard niet de bedoeling.  

Iedere trainer/leider heeft een sleutel van de poort om, 
waar dan ook, een bal te gaan halen die buiten het 
hekwerk terecht is gekomen. Nogmaals het vriendelijke 
verzoek om geen vernielingen aan te brengen aan onze 
fraaie accommodatie.  
Voor vragen kun je terecht bij Anton Bakx 
 
 
Verjaardagen  
 

Visser, Norbert M 23-feb 15 jr 

Oosterhout, Jelle van M 24-feb 17 jr 

Hoof, Vic van M 25-feb 12 jr 

Wiel, Dani van de M 26-feb 13 jr 

Salome, Kaja M 26-feb 13 jr 

Kerstens, Yourden M 27-feb 15 jr 

 
Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie verjaardag!!  
 
 

 

http://www.vvhoeven.nl/
mailto:rbuijsen@hotmail.com

