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SNERTWEDSTRIJD 2022 wederom groot succes! 

Afgelopen zondag 27 februari was het dan eindelijk zo ver, de 
snertwedstrijd die jaarlijks vanuit de Supportersvereniging wordt 
georganiseerd ging weer door! Na ruim een jaar “niks doen” 
hebben we de kans gelijk aangepakt om op korte termijn iets voor 
onze leden en de hele voetbalvereniging te organiseren. 

 

 

 

 

 

de snertwedstrijd was net zo leutig als voorheen en met een 
record aantal bezoekers hebben veel bietboeren en meerminnen 
ook een middagje carnaval kunnen vieren in de kantine. 

Voor aanvang van de wedstrijd gingen wij allen onder muzikale 
begeleiding van dweilband Ut Toeternietoe naar het hoofdveld 
om daar de wedstrijd kunnen starten. Voor de aftrap was er één 
minuut stilte ter nagedachtenis aan de onlangs overleden Mark 
Koenraadt. Een passende herdenking met zijn zoon Jelle te 
midden van alle spelers. 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de wedstrijd was er voor iedereen een kom soep in 
de kantine en iets te drinken ……. Het was weer een leutige sfeer.  
We zien u allen graag volgend jaar weer tijdens carnaval op het 
sportpark! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWE 
TRAININGSMATERIALEN 
JEUGD 
 
Sinds de winterstop zijn er flink 
wat nieuwe trainingsmaterialen 
voor de jeugd aangeschaft.  
Er zijn nu loopladders, diverse 
hindernissen en hordes en er is 
een heuse kopbaltrainer 
beschikbaar om te gebruiken 
tijdens de trainingen.  
 
Trainers en leiders kunnen zich 
voor meer informatie tot de 
jeugdcommissie wenden. 



 

 

Klaas de Wit niet meer achter de bar 
 
Na zo’n 23,5 jaar achter de bar gestaan te hebben vindt Klaas 
de Wit het wel genoeg.  Niet omdat het niet meer leuk is, 
maar om meer langs de lijn te kunnen staan en het wedstrijd-
secretariaat te ondersteunen.  Leiders en trainers bijstaan, 
voetballertjes stimuleren en met ouders/supporters kletsen. 
 
De ene passie maakt plaats voor een andere, maar toch nog 
steeds zaterdags als eerste op ’t sportpark. 
 
Niet uit het zicht, maar reden genoeg om Klaas te bedanken 
met een bloemetje van de vrijwilligers van de kantine. 

 
 

                     
Nieuwe bordsponsor & nieuwe sponsorborden  
 
Ook in Februari mocht de sponsorcommissie weer een nieuwe bordsponsor verwelkomen:  
Optimum Onderhoudt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En we hebben ook nieuwe sponsorborden mogen ophangen voor een tweetal bestaande sponsors: 

Paprikakwekerijen  4evergreen  

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vacature  

        Leider 1e  

        Verzorger 1e elftal 

 
 

  
Onlangs hebben elftalleider Francis van Fessem en verzorger Ron Traets aangegeven te stoppen.  
Francis zal na vele jaren trouwe dienst een stapje terug doen. 
 
Ron keert terug als verzorger bij hoofdklasser Moerse Boys, waar hij voor zijn entree bij Steenbergen ook 
in dienst was. We hopen Ron natuurlijk op zaterdagmiddag nog regelmatig langs de lijn te zien in 
Steenbergen. 
 
Dit betekent dat het bestuur op de achtergrond al druk bezig is om voor opvolging te zorgen. Er zijn al 
kandidaten op t oog, maar mocht u iemand zijn óf kennen die interesse heeft in 1 van de twee rollen 
binnen het begeleidingsteam van ons ambitieuze 1e elftal, neem dan s.v.p. contact op met: 
voorzitter@vvsteenbergen.nl 
 

 

 

 

GOUDEN SCHOEN KLASSEMENT 

Tussenstand per 1 maart 

1. Romy Ernest (dames1 & 2) 
32 doelpunten 

2. Thijs Zantboer (1e elftal) 
18 doelpunten 

3. Wouter Boot (35+-1 & zondag2) 
10 doelpunten 

4. Vincent Mosmans (zondag2) 
Rick Driessen (zaterdag5)  
Luuk Deckers (zaterdag3) 
9 doelpunten 

2E KANS VOETBALSCHOENEN & - KLEDING 

We zijn nog maar weken verder en de kist voor de 2e kans 
voetbalschoenen is al flink vol.  
 

De reacties vanuit spelers én ouders zijn zeer positief en er 
wordt nu ook al voetbalkleding aangeboden. 
We gaan dan ook  ons initiatief met 2e kans sportkleding en 
scheenbeschermers uitbreiden. (shirts, broekjes en 
trainingspakken (zonder reclame)) 
 

Wij vragen wij om 2e kans voetbalschoenen/-kleding, die 
bestemd zijn voor kinderen, waarvan de ouders nieuwe 
schoenen zich nauwelijks kunnen veroorloven.  
 

Elke zaterdagochtend kan de kleding/schoenen worden 
ingeleverd op ons secretariaat. 
 
Voor meer info Nico van Schilt / Klaas de Wit 

https://vvsteenbergen.nl/gun-de-voetbalschoenen-van-je-zoon-
dochter-een-2e-kans/ 



 

 
FYSIO DENNIS MELIEF BLIJFT ZICH ONTWIKKELEN  

 
Fysiotherapie Melief blijft zich ontwikkelen en specialiseren om nog meer gerichte behandelingen te 
kunnen bieden. De drie meeste recente ontwikkelingen zijn: uitbreiding in specialisaties via Chronisch 
ZorgNet, radiale shockwave therapie én naast de samenwerking met v.v. “Steenbergen” nu ook een 
mooie samenwerking met onze buurman s.v. Diomedon. 
 
lees hier meer: https://vvsteenbergen.nl/fysiotherapie-melief-blijft-zich-ontwikkelen/ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
“NIETS IS ECHT KWIJT TOTDAT WIJ HET NIET MEER KUNNEN VINDEN”  
 
Het overkomt iedereen wel eens, je weet zeker dat je het bij je had én ineens kan je het zelfs na lang 
zoeken niet meer vinden. 
Om je te helpen bij het zoeken vindt je op https://vvsteenbergen.nl/lost-found/ een lijstje met gevonden 
voorwerpen.  
Staat jouw verloren kleding of andere spullen erbij, vul het contactformulier in en stuur ons een berichtje, 
dan zorgen wij dat het bij je terug komt. 
 

Ben je iets verloren op ons sportpark, in de kleedkamer of in de kantine en het staat (nog) niet op het 
lijstje, meld het dan ! 
Vermeld wat het is, waar je denkt dat je het verloren hebt én wanneer je het kwijt bent geraakt  
én niet onbelangrijk, geef s.v.p. aan bij welk team en vereniging je hoort. 
 

Wij kunnen niets garanderen, maar je weet maar nooit ….. 
 

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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