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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen  
Hoeven JO19-1 - MOC'17 JO19-2 6-1 
Hoeven JO17-1 - UVV'40 JO17-1 4-5 
Hoeven JO11-2 - JEKA JO11-7JM 7-2 
JEKA JO17-7 - Hoeven JO17-2 1-0 
MOC'17 JO15-4 - Hoeven JO15-2 6-2 
Steenbergen JO13-1 - Hoeven JO13-1 5-2 
 

Programma zaterdag 18 december 
Seolto JO15-1JM - Hoeven JO15-1 11:30 
Internos JO11-1 - Hoeven JO11-2 09:30 
Internos JO9-1JM - Hoeven JO9-1 09:30 
(wijzigingen KNVB voorbehouden) 
 

Winterstop 
Vanaf 19 december tot half januari. 
 

vv Hoeven : Corona update   
Vanaf 28 november gelden de volgende regels voor de sport. 
 

 Na 17:00 uur moet de sportaccommodatie dicht zijn  

 De zaalvoetbalcompetitie kan hierdoor geen doorgang 
vinden en wordt stilgelegd tot en met 19 december.  

 Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur (wedstrijd 
of training) is toegestaan met maximaal 4 personen 
(exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Ter 
verduidelijking, dit mag dus NIET plaatsvinden op de 
sportaccommodatie zelf.  

 Topcompetities (Eredivisie vrouwen en eredivisie 
zaalvoetbal mannen en vrouwen) hebben een 
uitzonderingspositie en gaan wel door uiteraard zonder 
publiek.  

 
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021.  
 
Helaas is het door de vele besmettingen niet mogelijk om de 
sluitingstijd op te schuiven naar 20:00 uur. 
Met de huidige coronamaatregelen is het niet toegestaan om na 
17.00 uur te voetballen op de sportaccommodatie en trainen vóór 
die tijd is voor veel kinderen en de meeste volwassenen 
doordeweeks niet haalbaar. 
  
Medisch advies  
De KNVB heeft advies gevraagd aan het Voetbal Medisch 
Centrum over het spelen van wedstrijden in het weekend, zonder 
wekelijkse te trainen.  
Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen categorie A en B.  
 
Categorie A (JO13 t/m JO19 divisie t/m Hoofdklasse) 
Hier is de intensiteit bij wedstrijden hoog en dient de training niet 
alleen als tactische maar ook als fysieke voorbereiding. Niet 
trainen bij deze groep zou voor een langere periode zeer 
onlogisch en onverantwoord zijn.  
 
Categorie B (teams in overige klasse)  
Hier is de intensiteit bij wedstrijden aanmerkelijk lager. Trainen 
gebeurt minder frequent en minder intens. Als we voor deze 
categorie niet alleen de trainingen maar ook nog de wedstrijden 
schrappen, dan wordt het risico op bewegingstekort te groot. 
 
Verantwoord voetballen 
Altijd blijven voetballen als dat verantwoord is! 
Daarom is het volgende besloten: 
 
 
 
 

Categorie A 
Vanaf maandag 6 december wordt de competitie tot aan de 
winterstop stil gelegd.  
 
Categorie B 
 In de B-categorie blijft het programma voor de weekenden van 
11, 12, 18 en 19 december staan, zodat er in elk geval eenmaal 
per week lekker kan worden gevoetbald. Ook voor de categorie B 
geldt dat in onderling overleg wedstrijden ingehaald kunnen 
worden. 
 
Het doel is om alle competities na de winterstop (half januari 
2022) weer opnieuw te starten, maar uiteraard is dat afhankelijk 
van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en de op te 
volgen maatregelen. 
 
Op dinsdag 14 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld.  
en zullen wij weer bij jullie terugkomen met eventuele nieuwe 
informatie over het vervolg van de verschillende competities. 
De KNVB 
 

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 ’s avonds 
gesport kan worden en publiek weer aanwezig mag zijn bij 
wedstrijden en trainingen. Kortom dat ons gezellige clubleven 
weer mogelijk wordt. 
 
Trainingen en wedstrijden. 
Omdat ook ons sportpark om 17:00 uur gesloten moet zijn 
kunnen de avondtrainingen en wedstrijden niet doorgaan. 
Indien nodig volgt meer informatie op onze vv Hoeven site en  
van jullie trainers/leiders. 
 
 

 
 

en gezond 


