
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij:  ad roks mgr. Van Hooydonklaan 4 Hoeven, am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 01 week 34 seizoen 2020-2021 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Programma  dinsdag 18 augustus 
Vriendschappelijke wedstrijden 
Dia JO13-1 - Hoeven JO13-1  19:00 
 

Programma  zaterdag 22 augustus 
Vriendschappelijke wedstrijden 
Hoeven JO19-1 - Steenbergen JO19-1 15:00 A. v. Broekhoven 
Hoeven JO15-1 - Internos JO15-1 10:45 P. Nieberg 
Hoeven JO13-1 - RBC JO13-1 13:00 S. Martens 
 
Beek Vooruit JO17-2 - Hoeven JO17-1 13:00 
 

Programma  woensdag 26 augustus 
Vriendschappelijke wedstrijden 
VVR JO19-1 - Hoeven JO19-1 19:30 
 

Programma  zaterdag 29 augustus 
Beker wedstrijden 
Hoeven JO17-2 - Alliance JO17-2 15:00 
Hoeven JO15-2 - Internos JO15-1 12:45 
Hoeven JO14-1 - Dubbeldam JO14-2 12:45 
Hoeven JO13-1 - Baronie JO13-1 10:45 
 
Uno Animo JO19-1 - Hoeven JO19-1 14:30 
RCD JO15-1 - Hoeven JO15-1 11:00 
 

Vriendschappelijke wedstrijden 
Hoeven JO11-2 - Terheijden JO11-2 08:45 
Hoeven JO9-1 - Terheijden JO9-1 09:00 
Hoeven JO8-2 - Beek Vooruit JO8-3 09:00 
Hoeven JO7-1 - Klundert JO7-1 08:45 
Terheijden JO11-1 - Hoeven JO11-1 09:00 
Terheijden JO8-1 - Hoeven JO8-1 09:00 
 

Programma  donderdag 3 september 
Vriendschappelijke wedstrijden 
Steenbergen JO17-1 - Hoeven JO17-1 19:30 
 

Programma  maandag 7 september 
Vriendschappelijke wedstrijden 
Klundert JO15-1 - Hoeven JO15-1 19:00 
 

Programma  zaterdag 5 september 
Beker wedstrijden 
Hoeven JO19-1 - Jan v Arckel JO19-1 15:00 
Hoeven JO17-1 - Klundert JO17-1 12:45 
Hoeven JO15-1 - DVO'60 JO15-1 10:45 
Hoeven JO13-2 - Unitas'30 JO13-4 10:45 
 
Virtus JO17-2 - Hoeven JO17-2 14:30 
MOC'17 JO15-2 - Hoeven JO15-2 12:00 
De Fendert JO14-1 - Hoeven JO14-1 11:00 
UVV'40, JO13-1G - Hoeven JO13-1 13:00 
 

Programma  woensdag 9 september 
Vriendschappelijke wedstrijden 
VVR JO17 - 1 - Hoeven JO17-1 19:30 
 
(onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

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

v.v. Hoeven opent haar poorten weer voor het 
nieuwe voetbal-seizoen 2020-2021 
Na een lange hete zomer staat het nieuwe seizoen alweer voor 
de deur.  
We zijn dankbaar dat de leden van vv Hoeven trouw zijn 
gebleven aan onze club.  
Iedereen heeft weer zin om te gaan voetballen. Als alles goed 
blijft gaan wordt er vanaf eind augustus gestart met de 
bekerwedstrijden en vanaf de tweede helft van september met 
het competitievoetbal 
 
Ook (oefen)wedstrijden mogen weer. Maar voorafgaand en na 
afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en 
ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 
En bezoekers en toeschouwers zijn weer welkom op de 
accommodaties, met 1,5 meter afstand van elkaar. Verder is 
geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en 
spreekkoren, niet toegestaan. 
Daarnaast blijven de algemene hygiëneregels van het RIVM 
gelden: 
 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
(uitzondering tijdens het sporten). 

 Vermijd drukte.  
 Was vaak je handen met zeep. 

  
Bij vv Hoeven blijven de kleedkamers voorlopig komende week 
nog gesloten voor de jeugd. We hopen de kleedkamers volgend 
weekend volledig weer open te kunnen stellen conform de RIVM 
richtlijnen  
 
Wel is, zoals jullie vast al hebben vernomen, de kantine weer 
open. We zien jullie graag weer, op 1,5 meter afstand van elkaar, 
zittend aan een tafeltje, weer een drankje komen doen in onze 
kantine.          Met sportieve groet, Hoofdbestuur vv Hoeven 
 

Aandacht voetbalvrienden van vv Hoeven 
Zoals jullie weten gaat het nieuwe seizoen weer beginnen.  

Deze week beginnen de selectie-
elftallen en de week erop gaan 
de overige teams weer van start.  
De tweede seizoenhelft werd 
vorig seizoen door het Corona 

virus voor een groot deel onderbroken en we hopen dit seizoen 
weer lekker te kunnen (blijven)voetballen.  
 
Maar ook nu zijn er wel een aantal dingen waar we ons met zijn 
allen aan moeten houden. Zo kan er deze week nog niet 
gedoucht worden na trainingen en wedstrijden. Mochten er 
veranderingen komen dan houden we jullie via de nieuwsbrief 
hiervan op de hoogte.  
Om de iedereen weer lekker te laten voetballen wordt er achter 
de schermen door verschillende leden weer keihard gewerkt om 
alles rond te krijgen zodat onze jeugd VEILIG kan blijven sporten. 
We hebben echter wel wat hulp nodig van vrijwilligers die hun 
steentje willen bijdragen om het voor zoveel mogelijk jeugdige 
sporters naar de zin te maken.  
Zo zoeken we nog trainers en leiders voor 2 teams de JO9-3 en 
de JO15-2 het zou mooi zijn dat ook deze twee teams een trainer 
en leider hebben zodat ook zij lekker kunnen (blijven) voetballen.  
 
Ook zijn er nog mensen in de jeugdcommissie nodig en zoeken 
we naar mensen die bv wat activiteiten willen oppakken. Mocht je 
hierover vragen hebben neem dan contact op met de leden van 
de jeugdcommissie. We hebben dit jaar ook besloten het 
trainingsschema mee te sturen zodat iedereen kan zien waar hij 
dit seizoen zal trainen zie bijlagen.  
Louis van Eekelen Tel 0622132482 aammvaneekelen@hetnet.nl 
 

http://www.vvhoeven.nl/
mailto:aammvaneekelen@hetnet.nl

