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PETER VAN POORTVLIET  

NIEUWE HOOFDTRAINER  
V.V. “STEENBERGEN”  
 
Met ingang van seizoen 2022/2023 is 
Peter van Poortvliet de nieuwe 
hoofdtrainer van V.V. “Steenbergen”.  
 
 
De 57-jarige inwoner van Sint Annaland 

is op dit moment trainer bij SPS (3e seizoen) en was daarvoor trainer van 
vele verenigingen in de nabije omgeving, al sinds 1995 is hij 
onafgebroken hoofdtrainer bij een vereniging in de 4e t/m 1e klasse 
zaterdag.  
 
Bestuur en een afvaardiging van spelersgroep hebben prettige 
kennismakingsgesprekken gehad met Peter, waarin hij zijn normen en 
waarden, kijk op het spelletje en ambities succesvol naast die van V.V. 
“Steenbergen” legde.  
 
Als opvolger van Robin Borremans werd er naar een trainer met meer 
senioriteit gezocht, die samen met de leergierige groep de volgende 
stappen kan zetten, hopelijk vanaf seizoen 2022/2023 in de zaterdag 3e 
klasse.  
 
Peter gaat tot die tijd proberen om met SPS in de 4e klasse B promotie 
te bewerkstelligen, iets wat Steenbergen op zijn beurt met de huidige 
hoofdtrainer Robin Borremans in de 4e klasse C zal gaan proberen op 
het moment dat de competitie weer herstart zal worden. Robin zal 
overigens in het nieuwe seizoen aan de slag gaan bij zondag 3e klasser 
vv Hoeven 1.  
 

 

We wensen onze leden en 
supporters een gezond en 
sportief 2022 en hopen jullie 
weer spoedig te mogen 
ontvangen op ons sportpark! 

 

GEEN NIEUWJAARS-
MIXTOERNOOI  & 
NIEUWJAARSRECEPTIE   
 
Vanwege de beperkende Covid 
maatregelen hebben heeft het 
bestuur helaas moeten besluiten 
om het Nieuwjaarsmixtoernooi 
én de Nieuwjaarsreceptie af te 
blazen. 

 

 

 

 
 

WINTERSTOP  
Vanaf maandag 10 januari 2022 
kan er weer getraind; de jeugd 
tot en met 17 jaar kan overdag 
(tot 20.00u) trainen.  

 
ZATERDAG 6 VOLLEDIG IN T NIEUW  
DOOR HUIJZERS GROOTKEUKENTECHNIEK.   
 

Huijzers heeft het laatste nieuwe seniorenteam volledig in het nieuw 
gestoken. Met de nieuwe shirts en trainingspakken gaat dit team,  
vorig jaar JO19-1 en dit seizoen begonnen als “onder 23” op jacht  
naar de eerste overwinning als seniorenteam.  
 
Huijzers Grootkeukentechniek bedankt voor deze gulle bijdrage!! 
 



 

 

Nieuwjaarstoespraak - voorzitter Wim Roovers 
 

Beste Blauw-Witters, zoals jullie in deze nieuwsbrief lezen is er dit jaar 
helaas geen nieuwjaarsreceptie waarin we elkaar hadden kunnen 
ontmoeten en gelukkig nieuwjaar kunnen wensen.  Dus wil ik het dan 
via deze weg doen: iedereen een gezond en sportief 2022 toegewenst!  
 
Laten we hopen dat de coronamaatregelingen snel versoepeld zullen worden, zodat we weer lekker 
kunnen voetballen door te trainen en wedstrijden te spelen. Want we hebben nog de tweede 
seizoenshelft voor de boeg.  Niet alleen de reguliere wedstrijden maar ook het internationaal                   
AH Achterberg jeugdtoernooi staat gepland op 11 juni 2022. 
Een aantal weken later zal op zaterdag 2 juli 2022 de slotmanifestatie van het sportfeest op ons sportpark 
plaatsvinden. Dit in het kader van de viering dat de stad Steenbergen 750 jaar oud is, maar ook dat de 
huidige gemeente Steenbergen alweer 25 jaar bestaat. En hopelijk kunnen we in de zomer ook weer het 
2x2, 7x7 en zomeravondvoetbal opstarten. We kunnen dus weer uitkijken naar een enerverend jaar 2022. 
Het gaat jullie allen bijzonder goed. 

 
 
V.V. "Steenbergen" gaat werken met Splitt 

Met ingang van 2022 gaat V.V. "Steenbergen" samenwerken met betalingsplatform Splitt.  

De speciaal hiervoor ontwikkelde betaalapp zorgt ervoor dat rondjes eerlijk afgerekend worden, je kan met je team 
1 'pot' maken door iedere keer te betalen via de QR Code, waarvoor een speciaal scherm geplaatst zal worden op 
het kassasysteem in de kantine. De leverancier van ons kassasysteem, Twelve, werkt samen met Splitt waardoor dit 
allemaal super snel werkt in onze kantine.  

Na afloop van de 3e helft kan de 'leider' de verdeling maken, je kunt 
per drankje afrekenen maar ook het totale bedrag door het aantal 
personen delen. Een teamgenoot die een keer niet mee kan doen in de 
3e helft, kan zich via de app gemakkelijk afmelden voor die keer, zodat 
je automatisch ziet wie er allemaal waren en dus gaan afrekenen 

Ter introductie heeft Splitt binnenkort nog een grote verrassing, 
hierover brengen we u binnenkort op de hoogte! 

 

VOETBALTASJES VOOR JO6, JO7 EN JO8 

Hoewel de Sint inmiddels al ruimschoots thuis zit, vierden de jongens en meisjes van Jo6, Jo7 en Jo8 toch nog een 
beetje feest. Sinterklaas had als verrassing voor iedereen een voetbalschoenen-tasje achtergelaten.  
 
 
 
 
 

 

                     



 

Nieuwe sponsorborden Albert Heijn Achterberg 

Zowel langs veld 3 (Gall & Gall Achterberg) als veld 4 (Albert Heijn Achterberg) is eerder deze maand het allereerste 
reclamebord op deze velden gehangen. Ook langs het hoofdveld én kunstgrasveld heeft hoofdsponsor Albert Heijn 
Achterberg enkele nieuwe borden opgehangen. 

 

 

 

 

 

 

Start seizoen 2022/2023 

Het amateurvoetbaljaar wordt ook in het seizoen 2022/’23 na de zomer afgetrapt. Net als in voorgaande jaren 
staan in de tweede helft van augustus de eerste wedstrijden op het programma.                                                            
De districtsbekerpoulewedstrijden categorie A staan gepland voor de volgende data: 

3/4 september 2022                                10/11 september 2022                                       17/18 september 2022 

Bekercompetitie zaal 
De bekercompetitie in het zaalvoetbal begint in de week van 5 september.                                                                     
De startdata en bekerdata van de overige competities (waaronder ook de categorie B competities) worden tezamen 
met de volledige speeldagenkalenders in januari 2022 bekendgemaakt. 

 

 

TAMOIL CLUBSPAREN 

Extra besparen op je brandstof, terwijl je 
spaart voor V.V. “Steenbergen”! Dat klinkt te 
mooi om waar te zijn, toch?  

In samenwerking met Tamoil hebben wij een 
uniek aanbod voor jou. Binnen enkele 
stappen profiteer je niet alleen zelf van extra 
hoge brandstofkortingen maar draag je ook 
V.V. “Steenbergen” een warm hart toe:  

https://vvsteenbergen.nl/v-v-steenbergen-
start-met-tamoil-clubsparen/ 

BONBONACTIE 

Zoals jullie weten heeft de 
bonbonactie wederom een 
enorm mooi bedrag 
opgebracht. Hier zal voor de 
diverse leeftijdscategorieën 
in de jeugd een alternatief 
tenue voor aangeschaft 
worden, aangezien de 
huidige rode shirts aan 
vervanging toe zijn.  
 
Deze shirts zullen wel pas 
worden aangeschaft, zodra 
er duidelijkheid is over de 
kledingleverancier voor de 
komende jaren. 

 

 



 

 

Scheidsrechtercursus in voorjaar 2022  

 

Voetbal is en blijft eigenlijk een simpel spelletje:  
22 personen binnen de lijnen, die met 1 bal er een leuke middag van willen 
maken.  
Maar hiervoor is dan binnen diezelfde witte lijnen nog wel een 23ste persoon 
nodig: de scheidsrechter. 
 
 

Helaas is er op dit moment een tekort aan scheidsrechters, waardoor het doorgaan van wedstrijden in het 
gedrang gaat komen. Wij zijn niet de enige vereniging die hiermee te kampen heeft. Op bijeenkomsten 
met andere verenigingen in onze regio wordt het gebrek aan scheidsrechters als één van de grootste 
problemen gezien. Zelfs de KNVB kampt met een tekort en ervaren dit uiteraard ook als een groot 
probleem. En dus niet ten onrechte, want zonder scheidsrechter geen wedstrijd! 
 
Maar daar kunnen wij met allen toch zeker iets aan doen en daarom start op woensdag 26 januari 2022 
op initiatief van SC Kruisland een KNVB-cursus verenigingsscheidsrechter. De voetbalvereniging SC 
Kruisland heeft aangegeven dat er ook deelnemers van andere verenigingen van harte welkom zijn om 
deel te nemen aan deze cursus. Via deze link kun je nog even op het gemak nalezen wat de cursus precies 
inhoud:  
https://www.knvb.nl/assist-scheidsrechters/opleidingen/verenigingsscheidsrechter 
 
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 18 personen incl. de deelnemers van SC Kruisland, vol is vol. 
De cursusavonden zijn gepland op de woensdagen 26 januari / 23 februari / 23 maart / 13 april 
De avonden starten om 19.00 uur bij SC Kruisland, Het Hoogje 1 in Kruisland.  
  
Help de andere teams en meld je aan bij Gerard de Heer, email m.g@hetnet.nl of via WhatsApp 
0621531469 
Je krijgt van hem een link waarmee jij je digitaal kan aanmelden. 
De kosten van de cursus worden door de V.V. “Steenbergen” voldaan.  
 
 
Namens heel veel spelers alvast bedankt! 

 
 

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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