
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij: ad roks , am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 29 week 15 seizoen 2021-2022 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen 
Hoeven JO17-1 - Halsteren JO17-2 3-1 
Hoeven JO15-2 - VOAB JO15-3 3-1 
Hoeven JO11-2 - Internos JO11-1 1-5 
Hoeven JO11-3 - NSV JO11-1 0-3 
Roosendaal JO19-3 - Hoeven JO19-1 0-2 
Roosendaal JO15-2 - Hoeven JO15-1 0-4 
Halsteren JO15-2 - Hoeven JO15-3 2-0 
De Fendert JO13-1 - Hoeven JO13-1 1-0 
TVC Breda JO11-2 - Hoeven JO11-1 3-5 
 

Programma zaterdag 16 april 
Hoeven JO15-2 - JEKA JO15-9 12:45 
Hoeven JO11-2 - BSC JO11-2 09:00 
(Onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Programma zaterdag 23 april 
Hoeven JO19-1 - Sprundel JO19-1 15:00 
Hoeven JO15-1 - Virtus JO15-1 12:45 
Hoeven JO15-3 - Krabbendijke JO15-1 12:45 
Hoeven JO11-1 - The Gunners JO11-1 09:00 
Hoeven JO9-1 - Baronie JO9-5 10:45 
Hoeven JO8-1 - Prinsenland JO8-1 10:45 
Hoeven JO8-3 - WDS'19 JO8-1JM 09:00 
Hoeven JO7-1 - Internos JO7-2 10:10 
Hoeven JO7-2 - Madese Boys JO7-1 09:10 
 
Zundert JO17-1 - Hoeven JO17-1 15:00 
Halsteren JO17-3 - Hoeven JO17-2 13:00 
Virtus JO15-2 - Hoeven JO15-2 14:30 
Unitas'30 JO13-2 - Hoeven JO13-1 10:15 
DSE JO11-4 - Hoeven JO11-2 09:00 
Achtmaal JO11-1 - Hoeven JO11-3 11:30 
SC Gastel JO10-2JM - Hoeven JO10-1 10:30 
Roosendaal JO9-3 - Hoeven JO9-2 10:15 
JEKA JO8-4 - Hoeven JO8-2  09:30 
Baronie JO7-4 - Hoeven JO7-1 10:00 
TVC Breda JO7-1JM - Hoeven JO7-1 10:20 
UVV'40 JO7-2 - Hoeven JO7-2 09:00 
UVV'40 JO7-1 - Hoeven JO7-2 09:20 
(Onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Programma zaterdag 30 april 
Hoeven JO15-1 - Moerse Boys JO15-1 12:45 
Baronie JO15-5 - Hoeven JO15-2 12:00 
(Onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Jaarlijkse voetbaldag door Voetbalschool Wouw  
Op 30 april organiseert voetbalschool Wouw weer de jaarlijkse 
voetbaldag op ons eigen v.v. Hoeven sportpark. 
Opgeven kan via je de trainer en/of leider van jouw team. 
De beste voetbal(ster) word uiteindelijk beloond met een mooie 
beker! 
Doen jullie dit jaar ook (weer) mee? Geef je dan snel op! 

 
 

Onderhoud velden v.v. Hoeven 
In het voorjaar is het nodig om één of twee keer per week de 
velden te maaien. Om de maaier ongehinderd zijn werk te laten 

doen is het van belang dat alle obstakels van het veld zijn 
verwijderd.  
 

Spelregelbewijs VERPLICHT voor 2
e
 jaars JO17 

Vanaf seizoen 2014/2015 heeft de KNVB voor 2e jaars JO17-
spelers het spelregelbewijs verplicht gesteld  
Een speler heeft een heel seizoen de tijd om 
het te halen. Wanneer leden het 
Spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het 
seizoen daarop niet voetballen 
Spelers krijgen een waarschuwing wanneer 
zij spelen zonder Spelregelbewijs terwijl ze 

dat wel hadden moeten hebben. De waarschuwing is in de vorm 
van een overtreding.  
Bij een zevende overtreding wordt er aangifte gedaan bij de 
aanklager. De richtlijnen voor de mogelijke sancties zijn: een 
boete variërend van €75,00 - €100,00 voor de vereniging (dit 
betreft een boete per speler) en één (1) wedstrijd uitsluiting voor 
de speler 
 

HAAL HET SPELREGELBEWIJS EN VOORKOM 
DAT JE NIET MEER MAG VOETBALLEN 

 
De deadline van 1 januari 2022 om het Spelregelbewijs te 
behalen is al verstreken. Uit gegevens van de KNVB blijkt dat 
80% van de spelers en speelsters uit het jaar 2004 het bewijs 
heeft behaald. De voetballers die het Spelregelbewijs nog niet 
hebben, lopen het risico om te worden uitgesloten van deelname 
aan wedstrijden. 
De competities in het amateurvoetbal zijn in februari hervat. 
Eindelijk kunnen we weer competitiewedstrijden spelen. Voor 
ongeveer 7.500 spelers en speelsters dreigt echter het risico dat 
zij in het vervolg van het seizoen 2021/’22 niet meer mogen 
voetballen. Deze groep is namelijk geboren in het jaar 2004 en 
heeft het Spelregelbewijs nog niet behaald. 
Spelers krijgen een waarschuwing wanneer zij spelen zonder 
Spelregelbewijs terwijl ze dat wel hadden moeten hebben. De 
waarschuwing is in de vorm van een overtreding. Bij de zevende 
overtreding volgt er een straf. Op dat moment wordt er aangifte 
gedaan bij de aanklager. Het is dus van groot belang dat alle 
spelers en speelsters uit 2004 alsnog zo snel mogelijk het 
Spelregelbewijs halen. 
Spelers uit 2005 kunnen ook al aan de slag 
Ook de volgende lichting, spelers en speelsters geboren in 2005, 
kan nu al aan de slag met het Spelregelbewijs. Zij hebben tot hun 
eerste officiële wedstrijd in het seizoen 2022/’23 de tijd om het 
Spelregelbewijs te halen. 
Het Spelregelbewijs is ingevoerd om spelers en speelsters van 
jongs af aan vertrouwd te maken met de regels. Het geeft meer 
inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter 
 
Spelers/speelsters kunnen zich met het juist vastgestelde e-

mailadres registreren voor het KNVB Account om 
daarna te kunnen inloggen op de website van 
Voetbalmasterz, waar zij kunnen oefenen en 
uiteindelijk het Spelregelbewijs kunnen behalen. 
Voor het behalen van het spelregelbewijs is 
er een speciale 

website: www.voetbalmasterz.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


