
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij: ad roks , am.roks@ziggo.nl  
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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Corona persconferentie 
Dinsdag 25 januari is er weer een nieuwe persconferentie en 
horen we of er weer meer mogelijk is. 
 

Als dinsdag het bericht komt dat we weer competitie 
mogen spelen, wil de KNVB snel starten met de 
jeugd wedstrijden. De bedoeling is om de 
najaarscompetitie uit te spelen.  

 
De eerste wedstrijden zullen dan al op zaterdag 29 januari 
worden gespeeld. Deze wedstrijden zijn alvast ingepland, zodat 
het op tijd duidelijkheid is bij de teams over de eventueel te 
spelen wedstrijden op zaterdag 29 januari. Alles onder 
voorbehoud van de uitkomst van de persconferentie.  
 

Programma zaterdag 29 januari 
Hoeven JO19-1 - MOC'17 JO19-2 15:00 M. Roetert 
Hoeven JO15-2 - JEKA JO15-9 12:45 
Hoeven JO15-3 - Vivoo JO15-1JM 12:45 
Hoeven JO13-1 - DVO'60 JO13-1JM 10:45 
Hoeven JO11-3 - ODIO JO11-1JM 10:45 
Hoeven JO10-1 - Baronie JO10-4 09:00 
Hoeven JO8-1 - Sprundel JO8-1 09:00 
Hoeven JO8-2 - Moerse Boys JO8-4JM 09:00 
 
MOC'17 JO17-3 - Hoeven JO17-1 13:00 
SC Gastel JO17-2 - Hoeven JO17-2 12:30 
Baronie JO15-2 - Hoeven JO15-1 10:15 
DSE JO11-1 - Hoeven JO11-1 09:00 
Internos JO11-1 - Hoeven JO11-2 09:30 
Roosendaal JO9-2 - Hoeven JO9-1 10:15 
Roosendaal JO9-5 - Hoeven JO9-2 10:15 
Sprundel JO8-2 - Hoeven JO8-3 09:00 
(Onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Programma zaterdag 5 februari 
Hoeven JO17-1 - Moerse Boys JO17-1 12:45 
Hoeven JO17-2-De Markiezaten JO17-115:00 
Hoeven JO15-2 - Unitas'30 JO15-4 12:45 
Hoeven JO13-1 - Alliance JO13-1 10:45 
Hoeven JO10-1 - The Gunners JO10-1 09:00 
Hoeven JO9-2 - BSC JO9-2  09:00 
Hoeven JO8-3 - Roosendaal JO8-6 09:00 
 
Moerse Boys JO19-1 - Hoeven JO19-1 14:45 J.Rombouts  
UVV'40 JO15-1 - Hoeven JO15-1 11:00 
BSC JO15-1 - Hoeven JO15-3 12:30 
Roosendaal JO11-3 - Hoeven JO11-1 10:15 
RSV JO11-1 - Hoeven JO11-2 11:00 
Prinsenland JO11-2 - Hoeven JO11-3 09:30 
Alliance JO9-1 - Hoeven JO9-1 09:00 
RSV JO8-1 - Hoeven JO8-1  09:00 
Unitas'30 JO8-7 - Hoeven JO8-2 08:30 
(Onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

vv Hoeven : Corona update  
Dinsdag 25 januari is er weer een nieuwe persconferentie met 
hopelijk nog meer versoepelingen. Voor het vervolg van de 
competitie heeft de KNVB voor het weekend van 29 en 30 januari 
de wedstrijden ingepland. Na de persconferentie van de 25 
januari hopen we meer duidelijkheid over het verder verloop van 
de competitie te kunnen geven. 
 
Wedstrijdfit  
Het is belangrijk om nu zo snel mogelijk weer in actie te komen 
en je voor te bereiden op de herstart van de competitie 
 

Verantwoordelijkheid  
Het Omikron virus, de heersende variant op dit moment, is zeer 
besmettelijk. Dit is ook te zien aan de vele besmettingen die er 
dagelijks bij komen.  
Houd je hierdoor goed aan de basisregels, ook als je 
gevaccineerd bent. 
 

 Bij klachten blijf je thuis en doe je direct een test  

 Houd 1,5 meter afstand  

 Was vaak je handen  

 Hoest en nies in je elleboog  

 Schud geen handen  

 Draag als trainer/coach je mondkapje zoveel mogelijk. 
 
Kantine en kleedkamers 

Kantine en kleedkamers blijven tot nader orde gesloten.  
Na de persconferentie van 25 januari komt ons 
hoofdbestuur met een nieuwe update. Publiek is helaas 
nog niet welkom! 
 
Als sporters zijn wij blij dat wij als een van de eerste weer meer 
ruimte krijgen. Ook daarom roepen wij iedereen op om zich aan 
de maatregelen te houden en te laten zien dat wij die 
verantwoordelijkheid aan kunnen en klaar zijn voor het veilig 
spelen van competitiewedstrijden en het weer openen van de 

kantine & kleedkamers. 
 

Veiligheid voorop!  
De regels op onze club zijn er om alle noodzakelijk aanwezigen 
met een veilig gevoel op ons sportpark toe te kunnen laten. We 
verwachten dat iedereen zich aan deze regels houdt,zodat we 
straks weer volop kunnen sporten met publiek en kleedkamers 
en kantine  weer open kunnen. Kortom dat ons gezellige 
clubleven weer mogelijk wordt.  
Hoofdbestuur v.v. Hoeven 

 
Vacature trainer Jo19-1 en Jo15-1 
Helaas hebben onze trainers van de 19-1 en 15-1 besloten om 
volgend jaar te stoppen als trainers van het huidige team. Wij zijn 
daarom intern opzoek naar een goede vervanger. Onderstaand 
de kwalificaties die wij zoeken in een jeugdtrainer. Kun je jezelf 
hierin vinden? Stuur dan je motivatiebrief voor 10 februari naar 
de contactpersonen.  
 
JO19-1 :jurgenpertijs@hotmail.com,  06 83 23 53 31 06 83 23 53  
JO15-1 :larskerstens@hotmail.com,: 06 23 12 46 36 06 23 12 46 
36  
Jeugdtrainer vv Hoeven 
Wij vragen van de jeugdtrainer dat hij/ zij: 

 De trainingen verzorgt, waarbij in overleg besloten wordt op 
welke avonden/ tijden; 

 Het elftal begeleidt en coacht tijdens de voetbalwedstrijden; 

 Technisch en tactisch onderlegd is, een teamplayer en 
teambuilder is, maar wel boven de groep kan staan; 

 Goede communicatieve, sociale en contactuele vaardigheden 
heeft; 

 Discipline, normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan; 

 Respectvol omgaat met alle betrokkenen; 

 Goed kan samenwerken en afstemmen met de andere trainers, 
assistenten en commissieleden; 

 De functie vorm geeft conform het jeugdplan van vv Hoeven en 
daarnaast actief deelneemt aan de verdere opbouw van het 
jeugdplan van vv Hoeven; 

 Ervaring heeft in het trainen van jeugdteams; 

 In het bezit is van de benodigde diploma’s c.q. deze wil gaan 
behalen (Juniorentrainer, UEFA C). 
 
Technische commissie v.v. Hoeven Jeugd. 
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