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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen  
Hoeven JO15-2 - Victoria'03 JO15-2 2-3 
Hoeven JO15-3 - Seolto JO15-2M 4-1 
Hoeven JO11-1 - Smerdiek JO11-1 5-5 
VVR JO17-1 - Hoeven JO17-1 2-4 
SC Gastel JO17-2 - Hoeven JO17-2 2-3 
JEKA JO13-5 - Hoeven JO13-1 3-1 
De Schutters JO11-1 - Hoeven JO11-3 3-2 
 

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) 
 

Programma zaterdag 27 november 
Hoeven JO19-1 - Roosendaal JO19-3 15:00 
Hoeven JO17-1 - Groen Wit JO17-1 12:45 
Hoeven JO11-2 - Baronie JO11-4 10:45 
Hoeven JO8-1 - BSC JO8-1  09:00 
Hoeven JO8-2 - Internos JO8-2 09:00 
Hoeven JO8-3 - Seolto JO8-3  09:00 
 
Klundert JO17-1 - Hoeven JO17-2 12:00 
Seolto JO15-1JM - Hoeven JO15-1 10:15 
JEKA JO15-11 - Hoeven JO15-2 10:45 
Cluzona JO15-1 - Hoeven JO15-3 11:45 
MOC'17 JO13-2 - Hoeven JO13-1 09:45 
Roosendaal JO11-3 - Hoeven JO11-1 10:15 
Unitas'30 JO10-6 - Hoeven JO10-1 09:45 
Moerse Boys JO9-1 - Hoeven JO9-1 08:45 
Victoria'03 JO9-2 - Hoeven JO9-2 09:30 
(wijzigingen KNVB voorbehouden) 
 

Sinterklaasfeest bij vv Hoeven!  
Ons hoofdbestuur is momenteel in gesprek met de 
gezondheidspiet over het wel of niet doorgaan van het 
Sinterklaasfeest in onze kantine. 
Door de vele Corona besmettingen moet het feest wel veilig voor 
de Sint zijn! 
Zodra wij iets weten laten we het jullie zo snel mogelijk weten. 
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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 

 
KNVB: Protocol discriminatie, Racisme en/of 
Bedreiging 

Discriminatie wordt niet getolereerd in het voetbal. De grens is 
helder. Maar wat minder bekend 
is, is welke stappen partijen op het 
veld moeten nemen na zo’n 
dergelijk incident. Daarom zijn 
deze stappen overzichtelijk(er) 
weergegeven in het ‘Protocol 
discriminatie en/of bedreiging’. 

http://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/26630/protocol-
discriminatie-bestuurders-trainers-spelers 
 
Protocol 
Het mooie van het voetbal is dat iedereen uit alle lagen van de 
bevolking elkaar tegenkomt. Daarmee verbinden we miljoenen 
mensen. Dat betekent helaas ook dat het voetbal kwetsbaar is 
voor discriminatie. Zoals kwetsende opmerkingen, denk aan 
racisme en scheldwoorden rond LHBTI, door toeschouwers, 
spelers of teamofficials, of gericht aan scheidsrechters. Al deze 
verwerpelijke gevallen komen terug in dit protocol. 
 
Er is ook een protocol bedoeld voor de clubscheidsrechters. Zij 
hebben in de beschreven stappen namelijk een centrale rol. 
Echter, de verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de 
aanvoerders van beide teams en de bestuurders van de clubs 
 

KNVB : Corona nieuwsupdate 4  seizoen 2021/’22  
Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de 
overheid genoodzaakt om weer heftige maatregelen in te stellen. 
De samenleving wordt weer hard geraakt en ook het 
amateurvoetbal. 
Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende 
regels: 
 

 Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven 
voetballen, dit verandert niet. Dat is belangrijk want sporten heeft 
een positieve invloed op de gezondheid en weerstand.  

 Publiek is helaas niet meer welkom. Hierbij geldt een 
uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn 
voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, 
leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt 
noodzakelijke rij-ouders  

 In de kantine is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder 
verplicht.  

 Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in de kantine.  

 Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag 
zonder CTB maar met mondkapje.  

 De kantine moet uiterlijk om 20.00 uur sluiten.  
Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht. 
 
Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel 
vragen oproepen. Er wordt hard gewerkt 
aan het verduidelijken van alle 
maatregelen voor het voetbal. Indien er 
nog meer gedetailleerde informatie komt, 
zal dat te zien zijn op knvb.nl. 
 


