
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij:  ad roks mgr. Van Hooydonklaan 4 Hoeven, am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 13 week 47 seizoen 2021-2022 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen  
Hoeven JO17-2-Grenswachters JO17-1 4-1 
Hoeven JO15-1 - SC Gastel JO15-1 2-0 
Hoeven JO15-2 - Baronie JO15-6 8-0 
Hoeven JO15-3-Grenswachters JO15-1 5-0 
Hoeven JO11-2 - BSC JO11-2 5-6 
Hoeven JO11-3 - Unitas'30 JO11-7 6-2 
 

Programma zaterdag 27 november 
Hoeven JO19-1 - Roosendaal JO19-3 15:00 P. Nieberg 
Hoeven JO17-1 - Groen Wit JO17-1 12:45 S. Martens 
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) 
 

Programma zaterdag 4 december 
Hoeven JO17-2 - DIOZ JO17-1 15:00 
Hoeven JO15-1 - METO JO15-1 12:45 
Hoeven JO15-2 - Victoria'03 JO15-2 12:45 
Hoeven JO15-3 - MOC'17 JO15-3 10:45 
Hoeven JO13-1-Tholense Boys JO13-1 09:30 
Hoeven JO11-1 - Cluzona JO11-2 10:45 
Hoeven JO10-1 - Sprundel JO10-2 09:00 
Hoeven JO9-1 - Boeimeer JO9-2 09:00 
Hoeven JO9-2 - DSE JO9-2  09:00 
 
VVR JO19-1 - Hoeven JO19-1 14:30 
EBOH JO17-1 - Hoeven JO17-1 12:15 
Unitas'30 JO11-5 - Hoeven JO11-2 08:30 
De Fendert JO11-1 - Hoeven JO11-3 10:00 
Rood Wit W JO8-1 - Hoeven JO8-1 10:00 
Moerse Boys JO8-3JM - Hoeven JO8-2 08:45 
Oosterhout JO8-3 - Hoeven JO8-3 10:30 
(wijzigingen KNVB voorbehouden) 
 

Sinterklaasfeest gaat door bij vv Hoeven!  
HOERA!  
Ons hoofdbestuur heeft samen  met de 
gezondheidspiet besloten dat het Sinterklaasfeest 
in onze kantine door kan gaan. 
Door de vele Corona besmettingen moet het feest wel veilig voor 
de Sint en kinderen zijn! 
Daarom moeten we de volgende regels in acht nemen: 

Bij alle ouders/begeleiders boven 18 jaar moeten we 
voor binnenkomst de corona app scannen. 
 
Er mogen maximaal 75 personen boven 18 jaar binnen 
en deze moeten allemaal blijven zitten. 
 
Omdat er meer dan 100 kinderen zich aangemeld 
hebben kunnen opa’s en oma's helaas niet 
meekomen. 

 
Tot 28 november op het Sinterklaasfeest in onze kantine op de 
voetbal.     

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 

 
vv Hoeven : Corona update  
Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de 
overheid genoodzaakt om weer heftige maatregelen in te stellen. 
Ook vv Hoeven doet haar best om Corona-besmettingen te 
stoppen. 
Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden daarom de 
volgende regels: 
 

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

Toeschouwers op ons sportpark 
Toeschouwers mogen, zolang de maatregelen gelden, helaas 
niet op ons sportpark komen.  
Alleen sporters en personen die functioneel noodzakelijk zijn 
voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, 
leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt 
noodzakelijke rij-ouders mogen ons sportpark betreden. 
 

Kantine  
In de kantine is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder 
verplicht, dus ook alle personen die functioneel noodzakelijk zijn 
voor de wedstrijden.  
Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in de kantine.  
Van maandag tot en met vrijdag is de kantine dicht. In het 
weekend moet de kantine uiterlijk om 20.00 uur sluiten.  
  

Veiligheid voorop!  
De regels op de club zijn er om alle noodzakelijk aanwezigen met 
een veilig gevoel op ons sportpark te kunnen laten zijn. We 
verwachten dan ook dat iedereen zich aan deze regels houdt.  
Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we het aantal 
virusbesmettingen terugdringen zodat straks weer publiek bij 
wedstrijden en trainingen en het gezellige clubleven 
weer mogelijk wordt. 
    
Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht. 
  


