
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij:  ad roks mgr. Van Hooydonklaan 4 Hoeven, am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 11 week 45 seizoen 2021-2022 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen  
Hoeven JO17-1 - The Gunners JO17-1 0-1 
Hoeven JO17-2 - Halsteren JO17-3 5-2 
Hoeven JO15-1 - Kogelvangers JO15-1 2-0 
Hoeven JO13-1 - DOSKO JO13-1 2-3 
Hoeven JO11-2 - Roosendaal JO11-6 3-1 
Hoeven JO11-3 - DSE JO11-3 4-0 
SC Kruisland JO19-1 - Hoeven JO19-1 3-6 
Vivoo JO15-1JM - Hoeven JO15-2 3-1 
Halsteren JO15-2 - Hoeven JO15-3 8-1 
Tholense Boys JO11-1-Hoeven JO11-1 5-1 
 

Programma zaterdag 13 november 
Hoeven JO15-2 - Victoria'03 JO15-2 12:45 
Hoeven JO15-3 - Seolto JO15-2M 12:45 
Hoeven JO11-1 - Smerdiek JO11-1 10:45 
Hoeven JO9-1 - Roosendaal JO9-2 09:00  
 
VVR JO17-1 - Hoeven JO17-1 12:30 
SC Gastel JO17-2 - Hoeven JO17-2 12:30 
JEKA JO13-5 - Hoeven JO13-1 08:30 
Internos JO11-1 - Hoeven JO11-2 09:30 
De Schutters JO11-1 - Hoeven JO11-3 09:30 
Beek Vooruit JO10-4 - Hoeven JO10-1 08:30 
Sprundel JO9-2 - Hoeven JO9-2 10:00 
RSV JO8-1 - Hoeven JO8-1  09:00 
DEVO JO8-1 - Hoeven JO8-2  10:00 
(wijzigingen KNVB voorbehouden) 
 

Programma zaterdag 20 november 
Hoeven JO17-2-Grenswachters JO17-1 15:00 
Hoeven JO15-1 - SC Gastel JO15-1 12:45 
Hoeven JO15-2 - Baronie JO15-6 10:45 
Hoeven JO15-3-Grenswachters JO15-1 12:45 
Hoeven JO13-1 - DSE JO13-1 10:45 
Hoeven JO11-2 - BSC JO11-2 09:15 
Hoeven JO11-3 - Unitas'30 JO11-7 09:15 
Hoeven JO9-2 - Unitas'30 JO9-6 09:00 
Hoeven JO8-1 - Roosendaal JO8-2 09:00 
Hoeven JO8-2 - Wernhout JO8-1JM 09:00 
Hoeven JO8-3 - Moerse Boys MO8-1 09:00 
 
Sprundel JO19-1 - Hoeven JO19-1 14:30 
RCD JO17-1 - Hoeven JO17-1 12:30 
Internos JO9-1JM - Hoeven JO9-1 09:30 
(wijzigingen KNVB voorbehouden) 
 

Sinterklaasfeest bij vv Hoeven!  
Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken onze voetbalkantine  

. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tot 28 november op het Sinterklaasfeest in onze kantine op de 
voetbal? Ouders/verzorgers, broertjes/zusjes en opa’s/oma’s 
mogen ook meekomen.  

 
 
 

Onderhoud (gras) velden 
Na afloop van de trainingen graag de goals en goaltjes 
terugplaatsen op de plaats van bestemming: Voor het A-veld vlak 
achter de tribune, voor veld B en C in de houtwal. Het staat wel 
zo netjes dat alles zorgvuldig wordt achter gelaten en bovendien 
is het voor de maaier handig en kan het HELE veld worden 
gemaaid. 
Hoofdbestuur vv Hoeven 

 
Aangescherpte maatregelen in de sport, geldig vanaf 
zaterdag 6 november 
Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben 
geluisterd naar de bezwaren vanuit de amateursport. Met deze 
uitkomst is voor bijna drieduizend voetbalverenigingen, 600.000 
volwassen amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een 
werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan, het 
tonen van een Corona Toegangsbewijs (CTB) door sporters en 
publiek van 18 jaar en ouder ook voor de buitensport, was 
praktisch niet uitvoerbaar. 
 
Voor het veldvoetbal blijft het sporten in elk geval voor iedereen 
toegankelijk. Dat is goed nieuws aangezien sporten een positieve 
invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg. 
Ook heeft deze wijziging een positieve invloed op de sociale 
aspecten van verenigingsleven. Iedereen kan elkaar nog blijven 
ontmoeten. Maar deze nieuwe maatregelen vragen weer 
ontzettend veel van het aanpassingsvermogen van de 
vrijwilligers, de voetballers en het publiek. 
 
Samenvattend heeft het demissionair kabinet per 6 november de 
volgende nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. 

 Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek én 
sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist 

 Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes 
van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, 
bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een 
Corona Toegangsbewijs (CTB) getoond moet worden.  

 
Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel 
aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB 
te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, 
onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet 
voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij 
binnen locaties wel een CTB tonen. 
 
Deze maatregelen zijn zaterdag 6 november ingegaan, maar de 
overheid heeft richting de sportsector aangegeven er begrip voor 
te hebben als de praktische invoering niet direct geregeld is. 
Uiteraard er wel op vertrouwend dat de benodigde processen in 
gang worden gezet. Wij willen benadrukken dat het aan de 
verenigingen is om haar leden en het publiek op te roepen dat ze 
zelf ook hun verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het 
kunnen betreden van binnenruimtes en specifiek het betreden 
van de kleedkamer en hen oproepen om het de vrijwilligers van 
de club niet onnodig moeilijker te maken dan het al is. Het 
gedrag van onze sporters/publiek wordt medebepalend voor 
mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid. 
KNVB. 
 


