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KNOCK-OUT FASE 
BEKERTOERNOOI 

Diverse teams zijn inmiddels door 
naar de 3e of zelfs 4e ronde van hun 
bekertoernooi. Veel duels gaan op 
18 december plaats vinden: in 
Steenbergen speelt de JO16-1 die 
dag tegen Vosmeer JO16-1, de VR1 
tegen vv Papendrecht VR1 en 
zaterdag3 tegen NOAD’67 2. 

De JO19-1 (bij MZC’11 JO19-1) en 
zaterdag 4 (bij Internos zaterdag 8) 
hebben een uitduel geloot. 

Op 15 januari speelt ook de JO13-1 
hun volgende knock-out duel, het 
krijgt van BSC JO13-2 op  bezoek 

 

 

OPBRENGST RABO CLUBKAS 
CAMPAGNE 2021 

Onze én de Rabobank-leden waren 
ons weer goed gezind de afgelopen 
weken, tijdens de stemperiode in 
2021 is weer meer op onze 
vereniging gestemd dan in de jaren 

ervoor, met als resultaat een 
hogere opbrengst: een bijdrage van 
liefst € 683,95. 

Al leden en supporters bedankt 
voor jullie stemmen! 

 

WEER NIEUWE 
RECLAMEBORDEN 
LANGS DE VELDEN  

Hoewel onze de 

supporters ze helaas nog 

niet hebben kunnen zien, 

zal het menig voetballer 

wel zijn  opgevallen dat de 

zijlijnen weer beter 

‘bemand’ zijn met 

sponsorborden. Langs het 

hoofdveld hangt    een bord 

Helmig Makelaardij en 

Taxatatieburo en het 

kunstgrasveld heeft zelfs 

3 nieuwe borden: 

 

- Branch Work  
 

- Zee & Bra Bouw 
(onderdeel van 
ThuisinBouwen)   

 
- Anatomieshop.nl 

 

 

 
SUPPORTERSVERENIGING V.V.”STEENBERGEN” 
De Supporters Vereniging heeft alle seniorenteams (uiteraard zowel heren als 
dames) voorzien van een nieuwe waterzak, spons en 2 bidons! 
Het eerste elftal is zelfs nog extra in het zonnetje gezet met wat meer bidons 
en nog 2 nieuwe ballendragers! Bedankt Supporters Vereniging voor deze 
geste! 
 

 

  



 

NIEUWE TENUE’S JO8-2 

Het JO8-2 team van v.v. “Steenbergen” is helemaal in het nieuw gestoken. Het gemixte team van jongens en 
meisjes, onder leiding van trainers Chris Jansen en Harry Damen, mocht afgelopen week de nieuwe kleding in 
ontvangst nemen. 

De wedstrijdtenues zijn gesponsord door DecooZ, bekend vanwege haar creatieve ‘home & lifestyle’ artikelen en 
workshops. Ook ziet het team er rondom de wedstrijden er picobello uit met nieuwe trainingspakken, gesponsord 
door Green Talent, specialist in het leveren van uitzendkrachten. 

 

 

SINTERKLAASFEEST 

We hadden een feestje dat zat als 
gegoten en toch heeft de Sint 
besloten, helemaal buiten zijn schuld 
jullie nogmaals te vragen om geduld. 

De fuif is, net als de penaltybokaal, 
opgeschort en het is nu wachten op 
een volgend rapport. De Mini-
Supporters Vereniging blijft zoeken 
naar een alternatief. 

 

BONBONACTIE 

Er zijn maar liefst 2.075 dozen 
bonbons uitgezet, die inmiddels zijn 
uitgevent bij de sponsors, oma’s, 
opa’s, tantes, buren en andere 
bonbon liefhebbers 

Marianne en Klaas melden dat het 
dit jaar alweer een groot succes is 
met een ongelooflijke bruto omzet 
van € 15.600.  

Zaterdag 11 december ’21  
tussen 10.00 en 13:00 uur  
is het afrekenen in de kantine 

 

 

 

 

                                                   Romy Ernest alleen bovenaan in Trofeepaleis Gouden Schoen 

Klassement                         (stand per 1 december) 

 

                                                   1. Romy Ernest (dames1 & dames2): 23 doelpunten 

                                                   2. Thijs Zantboer (1e elftal): 14 doelpunten 

                                                   3. Rick Driessen (zaterdag5) & Wouter Boot (35+-1): 7 doelpunten 

                                                   5. Nick van Eekelen (zaterdag3 & zaterdag5) & Emile Verkouter (35+-1): 6 doelpunten 

 

  

Iedereen 
ongelooflijk 

bedankt voor 
jullie inzet! 



 

 

Wegen hoofdtrainer Robin Borremans & V.V. “Steenbergen” scheiden 

Na afloop van seizoen 2021/2022 zal hoofdtrainer Robin Borremans de vereniging in goed overleg gaan verlaten. 

Na 2 onderbroken seizoenen gaan de selectie en Robin er na de winterstop nog vol voor om de gewilde promotie 

te bewerkstelligen.   

 

Een commissie vanuit het bestuur zal op zoek gaan  

naar een enthousiaste, nieuwe hoofdtrainer voor de 1e selectie.  

Lees meer over het vertrek van Robin  

en binnenkort ook de profielschets van de nieuwe trainer  

op onze website: https://vvsteenbergen.nl/wegen-hoofdtrainer-robin-borremans-v-v-steenbergen-scheiden/ 

 

Stopzetten zaalvoetbal & contributie 

Voor onze zaalvoetbalteams is de winterstop helaas aangebroken, enkele teams kwamen al minder/niet in actie 

nadat de QR-code bij het binnentreden van de zaal verplicht werd, maar met het invoeren van de ‘avondlockdown’ 

zijn al deze duels t/m het einde van 2021 uit de agenda gehaald.  

 

 

 

                                                                                                           De contributiebetaling voor de zaalvoetbal-leden 

                                                                                                           wordt hierdoor opgeschort, het bestuur en de  

                                                                                                           zaalvoetbalcommissie hopen in een later stadium  

                                                                                                           duidelijkheid te hebben hoeveel er gespeeld is en hoe 

                                                                                                           hierbij een passende contributie berekend zal worden. 

 
SUPPORTERSVERENIGING V.V.”STEENBERGEN” 
 
 De jaarlijkse oliebollenbingo die wij organiseren rond kerstmis / oud en nieuw zal, 

gedwongen door de maatregelen rond het coronavirus niet doorgaan 

Temeer omdat het groter deel van onze bezoekers tot de risicogroep behoren. 

Voorop staat natuurlijk de veiligheid van iedereen! 

 

 

Belangrijke mededeling voor alle leden van de Supportersvereniging: 

Dit jaar innen wij een contributie van € 2,50 (normaliter € 20,-).  

Uiteraard gaan, ondanks de crisis, onze vaste kosten door. 

Met deze aankomende contributie inning willen wij er voor zorgen dat het 

voortbestaan van de Supportersvereniging niet in gevaar komt en wij  voor u 

geweldige activiteiten kunnen organiseren. 

 



 

Besluit KNVB over het amateurvoetbal tot aan de winterstop 
 

Het zal u vast niet ontgaan zijn: de competitie wedstrijden voor het 1e elftal en Jong Steenbergen 
zijn uitgesteld tot na de winterstop. De overige teams (B-categorie) kunnen nog wel in actie komen, 
maar indien hier problemen met de bezetting zijn, zal de KNVB coulant zijn in het verschuiven van 
de duels die tot en met 18 december ingepland staan. 
 

Dit betekent dat diverse lagere teams nog door kunnen stoten naar de volgende bekerronde, de JO19-1 mogelijk 
het najaar kampioenschap binnen kan halen, er vooral nog veel gesport kan worden op zaterdagmiddag.  
 
Het bestuur is aan het inventariseren of er ook teams zijn die doordeweeks voor 17.00u kunnen en willen trainen, 
communicatie hierover verloopt via de betreffende trainers en leiders. 

 

Kantine komende 2 weken gesloten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel er nog volop gevoetbald wordt, heeft het 
bestuur helaas moeten besluiten om onze kantine de 
komende twee weekenden dicht te houden.  
Bij een toezichtcontrole van de Gemeente Steenbergen 
afgelopen zaterdag bleek dat er het nodige te 
verbeteren viel in de kantine. Buiten werden de regels 
prima nageleefd, maar binnen hield bijna niemand zich 
aan o.a. het verplicht zitten en het dragen van een 
gezichtsmasker bij verplaatsing. 

 
Om te voorkomen, dat we onze vrijwilligers zouden 
moeten vragen om “politie agent” te gaan spelen is 
besloten de kantine de komende weken dicht te 
houden. Mochten de huidige beperkende maatregelen 
langer deze 14 dagen voortduren, dan worden andere 
opties tegen het licht gaan houden om de kantine in 
januari 2022 weer te kunnen openen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het wedstrijdsecretariaat is de komende wedstrijddagen 
normaal beschikbaar én bereikbaar  
 
As zaterdag kunt u tussen 10:00 en 13:00 de door u verkochte 
bonbons in de kantine komen afrekenen 
 

Desinfecteer uw handen, draag een mondkapje  
en houdt u aan de 1,5 meter 

 

DEZE NIEUWSBRIEF IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:  

C.A.A. (Kees) Goudzwaard, Adviseur op maat 
Assurantieadviseur – Erkend Hypotheek Adviseur 
Noorddonk 162 – 4651 ZB Steenbergen NB 
 

 

✓ Telefoon 0167-540944 

✓ Mobiel 06-54933007 

✓ goudzwaard@adviseuropmaat.nl 

✓ www.adviseuropmaat.nl 
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