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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

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 28 november 

Kunstgras veld A 

09.30 - 11.00 JO7-1, JO8-1 & 2, JO11-1 en JO13-2 

11.15 - 12.45 JO13-1 

  

Veld B (gras) 
09.30 - 11.00 JO17-2 

11.15 - 12.45 JO19-1 

 
Zaterdag 5 december (voorlopig) 

Kunstgras veld A 

09.30 - 11.00 JO11-1, JO13-2 en JO17-2 

11.15 - 12.45 JO19-1 

  

Veld B (gras) 
11.15 - 12.45 JO13-1 

 

 
Toch (voetbal)Pieten op bezoek bij vv Hoeven? 
Het bestuur van vv Hoeven heeft telefonisch contact 
gehad met de plan Piet in Spanje. Door de Corona 

situatie die ook in Spanje aanwezig is, is het 
moeilijk alles goed te in te plannen. Er was 
ook een mogelijkheid dat de Pieten dit jaar 
niet konden komen!    
De jeugdcommissie heeft afgelopen week 
onverwachts toch een telefoontje gekregen, 
van de Hoofd Piet zelfs. Uiteraard werd 
even bijgepraat over het leuke bezoek van 
vorig jaar. Traditioneel bezoeken de voetbal 

Pieten rond deze tijd vv Hoeven om een balletje mee te 
trappen tijdens de training van onze kleinste jeugdspelers. 
Hoofd Piet gaf echter aan dat het dit jaar niet zeker was of 
zijn Voetbal Pieten wel naar Nederland konden komen 
door alle Corona regels. 
Uiteraard was de jeugdcommissie erg teleurgesteld en 
gaven zij aan dat bij vv Hoeven veel talenten rondlopen, 
alles veilig is geregeld en onze spelers zich keurig aan de 

regels houden. Dat bracht Hoofd Piet toch even aan het 
twijfelen en hij heeft aangegeven er nog even over na te 
zullen denken. 
Al vrij snel kwam het verlossende telefoontje uit Spanje 

en de Plan Piet wist te vertellen dat er voor 
woensdag 2 december een Pietentraining 

georganiseerd kan worden. 
We weten niet wanneer en waar eventueel 
voetbal Pieten al eerder komen (af)kijken maar 

ben voorbereid op een bezoekje van een paar voetbal 
Pieten. Mocht je ze zien, doe dan extra je best want 
misschien word je wel uitgenodigd voor het Pietenelftal!. 
 

KNVB Corona update 
Na de laatste persconferentie is het duidelijk dat we 

terugkeren naar de situatie van 14 oktober; 
dus trainen in viertallen op 1,5 meter 
afstand voor de senioren en jeugdteams die 
onderlinge wedstrijden mogen blijven 

spelen. Voor een teamsport als voetbal een zeer 
teleurstellende stap, vooral omdat sporten de gezondheid 
en weerstand stimuleert en wij veilig in de buitenlucht 
kunnen voetballen. Om geen structurele schade aan te 
richten aan het verenigingsleven is het van groot belang 
dat de overheid op korte termijn perspectief biedt aan de 
sport.  
Hoewel de coronacijfers een daling laten zien is een 
definitief besluit over de hervatting van de competities ook 
nog ver weg. Zoals geschetst in het onlangs gelanceerde 
‘Plan B: voetballen in tijden van corona’ zal niet eerder 
dan december hierover een definitief besluit worden 
genomen. 
 

Veilig blijven voetballen en verenigen  
We hebben ook andere middelen ontwikkeld om 
verenigingen te ondersteunen bij het blijven binden van 
leden en niet-leden. Zo organiseren we o.a. webinars en 
hebben we (nieuwe) ‘coronaproof’ trainingsvormen op 
‘Rinus’. Bekijk hier een handig overzicht van het volledige 
aanbod of ga naar www.knvb.nl/coronavirus om je aan te 
melden voor een van de aankomende webinars. 
 

Verjaardagen  
 

Pijper, Pim de M 7 jr. 

Bouwman, Fedde M 7 jr. 

Moelands, Fabian M 12 jr. 

Jongenelen, Jorbé M 13 jr. 

Krijne, Stan M 8 jr. 

Aert, Finn van M 5 jr. 

Nelemans, Bram M 7 jr. 

Roozen, Niels M 12 jr. 

 
Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie verjaardag!!  
 

Vergaderingen  
JC : 20:00 u  
HB : 03-12-2020 20:00 u 
ALV : uitgesteld 
Tifosi : Do kantine 21:00u  

http://www.vvhoeven.nl/
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/24652/plan-b---blijven-voetballen-in-tijden-van-corona
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/62073/bijdrage-voor-extra-activiteiten-coronatijd
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus

