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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 
 

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.  
 

Keeperscursus van Keepersschool PLUSTEC. 
Keepersschool Plustec nodigt jeugdkeepers in de leeftijd  
van 8 t/m 18 jaar uit voor een keeperscursus van 12 
lessen. Je kunt kiezen uit twee locaties. Bij Jeka in Breda 
deze start vrijdagavond 12 februari om 18.15 uur en op 
zondag 14 februari om 10.00 uur start de andere bij DVO 
‘60 in Roosendaal. 
De kosten zijn voor eigen rekening en bedragen 175 euro. 
Willen belangstellenden dit doorgeven aan de jeugd - 
commissie 
Wij zorgen dan voor de aanmelding. Wedstrijdsecretaris 
Kees Wijnen 
 

Toernooien in juni? Of laatste competitie 
wedstrijd 
Door de huidige en nog te verwachten situatie rondom 
corona is er nog geen zicht op of en hoe we de competitie 
af kunnen werken. 
Enkele verenigingen hebben al vooruit gekeken naar de 
maand juni. 
Om een alternatief te hebben, als er dan toch niet in 
competitie verband gespeeld wordt, organiseren zij. hun 
jaarlijkse jeugdtoernooi, waarvoor wij een uitnodiging 
ontvangen hebben.  
Dit onder voorbehoud van te spelen competitie 
wedstrijden. 
Een overzicht hiervan is bij deze nieuwsbrief gevoegd 
zodat je met je trainer, onder voorbehoud, een keuze kan 
maken met je team. De definitieve keuze geeft je trainer 
dan aan mij om de verdere aanmelding te verzorgen. 
Wedstrijdsecretaris Kees Wijnen 
 

Leden gezocht voor de Jeugdcommissie  
Om alles binnen de jeugd in goede banen te leiden is de 
jeugdcommissie op zoek naar nieuwe leden.  
Wat doet de jeugdcommissie zoal. We zorgen, samen 
met de technische commissie, dat de teams ingedeeld 
worden. 

 We zorgen voor de materialen.  
 We verzorgen de veldindelingen.  
 We verzorgen verschillende activiteiten.  
 En mochten er ergens problemen zijn dan 

proberen we deze op te lossen.  

Zeker voor de jeugdactiviteiten zijn we opzoek naar 
iemand die dit wil coördineren. Maar ook mensen die 
hand en span diensten willen verrichten kunnen contact 
op nemen met de jeugdcommissie 
 

Hoofdtrainer Eric Koenraads verlaat VV Hoeven 
aan het einde van het seizoen. 
De wegen van VV Hoeven en hoofdtrainer Eric 
Koenraads scheiden aan het einde van het seizoen. 
Beide partijen hebben in goed overleg besloten dat de 
samenwerking na dit seizoen stopt. Eric is momenteel 
bezig aan zijn vijfde seizoen bij VV Hoeven. In zijn eerste 
seizoen behaalde VV Hoeven de nacompetitie en werd in 
de finale nipt verloren van Unitas ‘30 waardoor de 
promotie werd misgelopen. In zijn tweede seizoen werd 
VV Hoeven onder zijn leiding kampioen en een historisch 
promotie naar de 2de klasse was een feit. Het seizoen 
daarna verliep sportief teleurstellend en er volgde een 
degradatie weer naar de 3de klasse. Helaas gooide 
Corona vervolgens roet in het eten en het is ook nu de 
vraag hoe en of het lopende seizoen wordt afgemaakt. 
VV Hoeven is dankbaar voor alles wat Eric gebracht heeft 
tijdens zijn tijd als enthousiaste, vakbekwame trainer en 
als mens. Eric is een echte mensen mens, hij is een echte 
club man en wij zullen zijn verdere loopbaan met veel 
interesse volgen en wensen hem veel succes daarbij toe. 
Wij zullen als club op zoek gaan naar een nieuwe, 
gekwalificeerde, enthousiaste trainer die de ambitie heeft 
om met onze selectie aan de slag te gaan. 
Geïnteresseerden kunnen dit kenbaar maken bij de 
voorzitter Paul Moss (voorzitter@vvhoeven.nl 
 

Verjaardagen  
 

 
Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie verjaardag!!  
 

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

Tren van den  Hout M 20-12-2012 JO9-3 

Stijn de Rijk M 23-12-2005 JO17-1 

Siem Hoefnagels M 25-12-2015 Mini’s 

Morris Lauwen M 28-01-2003 JO17-2 

Sam Vissenberg M 28-12-2007 JO14-1 

 Charalamdos Lavads M 28-12-2008 JO13-2 

Hamza Darkalt M 01-01-2008 JO13-2 

Bodi Deunk M 03-01-2012 JO9-2 

Mohamad Darkalt M 05-01-2007 JO15-1 

Aaron Wildschut M 09-01-2004 JO17-1 

Jayden de pijper M 10-01-2013 JO8-2 

Dani Konings M 13-01-2014 JO7-1 

Arjan de Wildt M 14-01-1978 Scheidsrechter 

Angelo van Nijnaten M 15-01-2000 Trainer JO15-1 

Johan van de Bemt M 15-01-1963 zaterdagdienst 

Sjoerd Dekkers M 15-01-2011 JO13-2 

John van Dijk M 16-01-1970 Trainer JO15-2 

Charissa Rijsdijk V 18-01-2008 JO13-2 

Levi van den Broek M 20-01-2013 Niet bekend 

Ronald Buijsen M 22-01-1981 Trainer JO11-1 

Mirko Klijs M 22-01-2007 JO14-1 

Kasper Jochems M 28-1-2016 Minis 

http://www.vvhoeven.nl/
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