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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Houd je aan de coronaregels, dan loopt het 
aantal besmettingen niet verder op!. 
Via social media-kanalen van spelers, betaald 

voetbalorganisaties, de Eredivisie CV, Keuken 
Kampioen Divisie, Vrouwen Eredivisie en de 
KNVB roepen voetballers en (bonds)coaches 
komend weekend iedereen op om zich te 
houden aan de regels (afstand houden, bij 

klachten thuisblijven en je laten testen). 
 

Met de hashtag #daardoeikhetvoor worden 

voetballiefhebbers ook gevraagd met welk (eigen) doel 
men dit voor ogen kan doen. De één doet dat om te 
helpen dat familie en vrienden niet besmet raken, de 
ander doet het om het land open te houden of om gewoon 
te kunnen blijven voetballen. 
 

Gezondheid en veiligheid in het voetbal is zeer belangrijk. 
Het voetbal heeft daarom zelf zeer veel extra maatregelen 
getroffen om intensief de basisregels te volgen en 
besmettingen te voorkomen. 

 
Belangrijkste Corona regels voor de jeugd 

 Kinderen mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang 
op de vereniging zijn. 

 Er zijn geen toeschouwers (o.a.ouders) toegestaan. 

 Na de training of activiteit direct naar huis gaan. 

 Buiten het veld mogen er geen grotere groepen dan 4 
worden gevormd 
(onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Extra Trainingen en/of onderlinge wedstrijdjes 
voor  jeugdteams op zaterdag. 

Omdat de wedstrijden, door de 
coronamaatregelen, voorlopig niet 
doorgaan maken we wekelijks een 
schema voor de teams die op zaterdag 
(extra)willen trainen. 
Alle corona regels blijven natuurlijk 
verplicht en overtredingen worden 
bestraft.  
 

 
Zaterdag 7 november 

Kunstgras veld A 
09.30 - 11.00 JO11-1, JO11-2 en JO13-2 
11.15 - 12.45 JO13-1 en JO15-1 
  

Veld B (gras) 
09.30 - 11.00 JO9-2 en JO9-3 
11.15 - 12.45 JO17-1 en JO19-1 
 

Veld C (gras) 
09.30 - 11.00 JO17-2 
 

Zaterdag 14 november (voorlopig) 

Kunstgras veld A 
09.30 - 11.00 JO8-1, JO8-2 en JO17-2 
11.15 - 12.45 JO13-1 en JO15-1 

  
Veld B (gras) 
09.30 - 11.00 JO11-1, JO11-2 en JO13-2 
11.15 - 12.45 JO17-1 en JO19-1 
 
Zaterdag 14 november 

10.00- 15.30 vv Hoeven voetbaldag  
voor de jeugd t/m JO14 

 

Jeugdteams in Coronatijd 
Jeugdspelers worden helaas ook geraakt door de nieuwe 

maatregelen. Gelukkig kunnen zij 
nog wel zonder beperkingen 
trainen en voetballen op de 
vereniging. De KNVB helpt je 
graag met het vinden van een 
leuke training op Rinus 

https://rinus.knvb.nl/informatie/coronavirus/jeugdteams 
Op deze pagina bieden ze ondersteuning voor 
jeugdteams middels oefeningen en trainingen, 
alternatieve voetbal activiteiten en tips voor de trainer. 
Jeugdspelers mogen voetballen zonder anderhalve meter 
afstand, maar mogen geen wedstrijden spelen. 
 

Herkenbare Pasfoto’s op de voetbal-app 
Wijzigen na 1 november 

Na 1 november kun je contact opnemen 
met de medewerkers van KNVB Contact, 
als je ontdekt dat een foto niet geschikt is 

als spelerspasfoto. 
Welke voorwaarden? 
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/48680/zorg-weer-voor-
een-correcte-en-herkenbare-pasfoto-op-je-spelerspas 

Jeugdcommissie 
 

Jeugdcommissie  
Om alles binnen de jeugd in goede banen te leiden is de 
jeugdcommissie op zoek naar nieuwe leden.  
Zeker voor de Activiteiten zijn we opzoek naar iemand die 
dit wil coördineren. Maar ook mensen die hand en span 
diensten willen verrichten kunnen contact op nemen met 
ons. De Jeugdcommissie 
 

Verjaardagen  
 

 
 
 

Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie verjaardag!!  
 

Vergaderingen  
JC : 20:00 u  
HB : 05-11-2020 20:00 u 
ALV : uitgesteld 
Tifosi : Do kantine 21:00u  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kai de Wildt M 1-11-2005 JO15-2 

Mika Kula M 5-11-2007 JO14-1 
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