
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij: ad roks , am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 30 week 16 seizoen 2021-2022 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen 
Geen uitslagen 
 

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 
 
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 
Baronie JO15-5 - Hoeven JO15-2 12:00 
(Onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Programma zaterdag 7 mei 
Hoeven JO15-1 - Moerse Boys JO15-1 12:45 
Hoeven JO15-2 - JEKA JO15-9 12:45 
 

Zundert JO17-1 - Hoeven JO17-1 15:00 
(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. 
De beste voetbal(ster) word uiteindelijk beloond met een mooie 
beker! 
Doe mee of kom kijken !! 

 
Hoeven JO11-1 kwalificeert zich voor het 
internationale U10 toernooi bij Rood Wit. 
Op een warme paaszaterdag werd het kwalificatie toernooi 
begonnen tegen RBC Roosendaal. In een gelijkopgaande 
wedstrijd kwam Hoeven op voorsprong door een mooie 
diagonale schuiver van Jayden. Na een schot op de lat van de 
Roosendalers werd na een mooie combinatie via Wouter en 
Cortjen uiteindelijk Corstian gevonden die de 2-0 binnenprikte.  
De tweede wedstrijd was tegen VVR. Hoeven had het beste van 
het spel, maar moest uitkijken voor de gevaarlijke counters die 
goed onschadelijk werden gemaakt door het verdedigend blok 
bestaand uit Deyn, Isabelle, Stan, joep en Niek. Uit wederom een 
goed verzorgde aanval scoorde Diyar de 1-0, wat ook de 
eindstand was. Door de resultaten op de andere velden 
betekende dit dat we poulewinnaar waren. 
De laatste wedstrijd tegen Wernhout was om des keizers baard. 
De tegenstander kwam al snel op voorsprong en Stan, Joep, 
Cortjen, Jayden en Wouter hadden pech met afwerken.  
Na de lunch stond de halve finale tegen Zundert op het 
programma. Hoeven speelde goed en verzorgd voetbal en was 

duidelijk de bovenliggende partij. Man van de wedstrijd was Diyar 
met een hattrick. Goed om te zien dat ook al deze doelpunten uit 
combinatie voetbal kwamen. Tussendoor scoorde Corstian nog, 
wat de eindstand op 4-0 bracht. 
Op naar de finale tegen het fysiek sterke RSV. Dit was een 
typische 0-0 wedstrijd met weinig kansen voor beide teams. 
Hoeven probeerde via de combinatie het doel van de mannen uit 
Rucphen te bereiken, maar liep vast op de sterke verdediging. 
RSV probeerde eruit te komen door lange ballen op de sterke 
spits, maar ook onze verdediging stond als een huis. Na 15 
minuten voetballen floot de scheidsrechter af en werden er 
penalty’s genomen. Corstian, Jayden en Diyar schoten hun 
penalty goed binnen, maar dat deed RSV ook. De spanning nam 
toe bij de spelers, maar Cortjen schoot netjes de 4de penalty 
binnen. RSV miste penalty 5, waardoor Isabelle de kans kreeg 
om de winnende te maken. Een goed schot, maar helaas tegen 
de lat. RSV maakte vervolgens de 6de, waardoor Wouter moest 
scoren. Dat deed hij bekwaam. En toen was het tijd voor keeper 
Deyn om de held van de finale te worden. Met een katachtige 
reflex stopte hij de 7de strafschop, waarna hij zelf de winnende 
binnen schoot. Na de laatste strafschop van Deyn was de 
ontlading groot en werd dit goed gevierd op het veld, in de 
kleedkamer en bij de prijsuitreiking. 
Hoeven begint het internationale toernooi op 4 en 5 juni in een 
poule met Liverpool, FC Utrecht, Vitesse, Anderlecht en Royal 
Antwerp. 
Wij wensen het team veel plezier en succes! 
 

Deelnemende teams Rood Wit International U10 
tournament 2022 

 
- AFC Ajax - Juventus - Liverpool FC  
- Manchester City - PSV Eindhoven 
- Feyenoord Rotterdam  
- Club Brugge - KRC Genk  
- Ilves Tampere - 1.FKöln 
-FC Utrecht - KAA Gent  
- RSC Anderlecht - B.93 
Copenhagen  

- NAC Breda -Saint Josephs Boys - Total Soccer 
Cayman - FC Nordsjælland  
- Royal Antwerp FC -Vitesse Arnhem - Rood-Wit W - 
TechnoSelect Talents - KFC Turnhout – v.v. Hoeven 
 

Tot zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022 ! 
 

v.v. Hoeven Jeugd afsluiting seizoen 2021-2022 
Afsluitingsdag voor de jeugd t/m JO15-1 op 18 juni 
Op 18 juni is er weer de jeugdafsluitdag voor de mini's tm JO15. 
Broertjes en zusjes vanaf 5 jaar zijn ook welkom. 
Binnenkort krijg je de inschrijfformulieren en er wordt dan ook 
gevraagd of ouders die dag willen assisteren. 
 

Jeugdafsluitingsdag  zaterdag 18 juni. Veel plezier!  


