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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen  
Seolto JO15-1JM - Hoeven JO15-1 2-2 
 

Winterstop 
Vanaf 19 december tot half januari. 
 

vv Hoeven : Corona update   
Afgelopen zaterdag, 18 december, is er tijdens de Corona 
persconferentie bevestigd dat de huidige maatregelen tot 14 
januari worden verlengd. De nieuwe Omikron variant zorgt voor 
veel onrust. 
Op dit moment zien we het vervolg van de competitie als volgt  
 
Veldvoetbal 
Met de verlenging van de huidige maatregelen is nu al wel 
duidelijk dat er in de speelweekenden van 15 - 16 - 22 en 23 
januari in de categorie A niet zal worden gespeeld. Op zijn 
vroegst zal het weekend van 29 en 30 januari als inhaal 
speelweekend worden gebruikt voor de wedstrijden die vóór 29 
november, gespeeld hadden moeten worden maar zijn afgelast  
 
De competities die spelen in een zogenaamde najaarsreeks in de 
categorie A* worden eerst uitgespeeld en gaan pas daarna 
worden heringedeeld voor de voorjaarsreeks. 
 
Als er geen nieuwe maatregelen na 15 januari komen, dan 
kunnen in de categorie B* alle wedstrijden in het programma 
gewoon doorgang vinden, deze wedstrijden laten we daarom ook 
als gepland staan.  
 
Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een gezond, 
sportief en gelukkig 2022!!  
Laten we blijven omzien naar elkaar en positief vooruitkijken naar 
de toekomst. 
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
 

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. 
. 
Wij willen vooral kijken naar de mogelijkheden en hebben 
daarom het volgende besloten. 
Jeugdspelers tot en met 17 jaar kunnen trainen en onderling 
wedstrijden spelen op de club. 
Kleedkamers en kantine zijn tot nader orde gesloten. Spelers 
dienen zich dus thuis om te kleden. 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal het sportpark tijdens 
de feestdagen geopend zijn. 
Het is aan de trainer en het elftal om te bepalen of zij willen 
trainen en/of onderling wedstrijden willen spelen. 
 
Wij vinden het spijtig dat er weer nieuwe strengere maatregelen 
zijn afgekondigd maar we zijn in ieder geval blij dat onze jeugd 
kan blijven sporten tijdens de feestdagen! 
 
Hoofdbestuur v.v. Hoeven 

 


