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Albert Heijn Achterberg 
Jeugdvoetbaltoernooi 2022 

 
Na 2 jaar afwezigheid door het bekende virus, gaat eindelijk op 
zaterdag 11 juni a.s. het 14e Albert Heijn Achterberg jeugd-
toernooi plaatsvinden op de velden van V.V. “Steenbergen”.  
 
Vele teams uit het hele land en ook weer vanuit België hebben 
alweer ingeschreven en we zitten met 94 teams van 48 
verschillende verenigingen weer bijna helemaal vol. 
 

Dit grootste jeugdtoernooi in de regio zuidwest Nederland kan 
uiteraard niet plaatsvinden zonder bijdrage van onze trouwe 
sponsoren. Hierbij dan ook een pluim dat onze sponsoren ons 
toernooi blijven ondersteunen! Tevens vertrouwen we erop dat 
we ook dit jaar weer een beroep kunnen doen op de vele 
benodigde vrijwilligers die ervoor zorgen dat alle spelertjes een 
hele mooie onvergetelijke sportieve dag gaan beleven! 
 
Klik voor meer informatie over het toernooi op de foto 

 

 

Periodetitel 1e elftal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen maand won het eerste 
elftal de eerste periodetitel.  
 
Doordat er 11 teams in de 
competitie zitten, is het 
opgedeeld in 2 i.p.v. 3 periodes 
en het venijn zat hem in de 
staart. De 10e wedstrijd van 
Steenbergen was tegen Internos, 
die het won (2-1). Internos kon 
tijdens de inhaalwedstrijd tegen 
MOC’17 op gelijke hoogte komen 
en dan Steenbergen op basis van 
het doelsaldo voorbij steken, 
maar in Bergen op Zoom 
speelden beide concurrenten van 
Steenbergen met 3-3 gelijk tegen 
elkaar. Steenbergen werd 
hierdoor de lachende derde en is 
minimaal verzekerd van 
nacompetitievoetbal, maar 
uiteraard gaan selectie en staf 
voor het hoogste haalbare doel 
en dat is de titel! In dat geval gaat 
het nacompetitieticket naar de 
eerstvolgende op de ranglijst 
zonder nacompetitieticket. 
 
 
 
 

https://twitter.com/https:/twitter.com/VVSteenbergen
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://vvsteenbergen.nl/albert-heijn-achterberg-jeugdvoetbaltoernooi-weer-op-het-programma/


 

 

 

Geen 2x2 & 7x7 toernooi 
 
In tegenstelling tot het Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal, vinden het 2x2 Toernooi 
(jeugd) en 7x7 Toernooi (senioren) dit jaar helaas geen doorgang. Enerzijds omdat het erg 
druk is de komende maanden, anderzijds omdat deze toernooien op data gepland 
zouden staan die nog tijdens het lopende seizoen vallen. 

 
 

                     
Nieuwe bordsponsors  
 
Met Praktijk de Sleutel (hoofdveld) en 
Goudsmederij Keizer (kunstgrasveld) 
zijn er in Maart weer 2 nieuwe 
bordsponsors toegetreden tot de 
almaar groeiende groep sponsors van 
onze vereniging.   
 

 
 
Wij danken beide ondernemers voor het 
gestelde vertrouwen in en de ondersteuning 
van onze vereniging. 
 
 

 

 

Vacature  

        Leider 1e  

        Assistent-trainer 

        Verzorger 1e elftal 

 
 Zoals bekend hebben leider Francis van Fessem (stopt) en verzorger Ron Traets (terug naar zondag 
hoofdklasser Moerse Boys) aangegeven dat dit hun laatste seizoen in de begeleidingsstaf is. Hierop is met 
name bestuurslid seniorenzaken Gerard de Heer direct aan de slag gegaan om naar opvolging te zoeken 
en niet zonder resultaat! 
 
Het bestuur zal binnenkort de nieuwe verzorg(st)er voorstellen, naar een nieuwe elftalleider wordt nog 
gezocht.  
 

https://twitter.com/https:/twitter.com/VVSteenbergen
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://praktijkdesleutel.com/
https://www.goudsmederijkeizer.nl/


 

 

 

 

 

GOUDEN SCHOEN KLASSEMENT 

Tussenstand per 1 april 

1. Romy Ernest (dames1 & 

dames2): 32 doelpunten 

2. Thijs Zantboer (1e elftal): 20 

doelpunten 

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

14 doelpunten 

4. Pascal Pleit (35+-1): 13 

doelpunten 

5. Rick Driessen (zaterdag5) & 

Petra Hogerwerf (dames1 & 

dames2): 11 doelpunten 

 

Kantinevrijwilligers in het nieuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bezoekers van de kantine hebben het zaterdag 19 maart 
al kunnen zien: hoofdsponsor Albert Heijn Achterberg heeft 
de kantinevrijwilligers in het nieuw gestoken! 

 
AUTOSCHADE VAN GILS ZOMERAVONDVOETBAL 

2022 
 

De inschrijving is geopend.  
 

Tot maximaal  1 juni (of wanneer het maximaal aantal 
deelnemende teams van 24 is bereikt) kunnen teams (zowel 
heren als dames) zich opgeven om zich in te laten delen in 
een poule van 4 teams.  

                                                                               Voor de dames zijn uiteraard aparte poules! 
 
 
                               Speeldagen 
                               Speelronde 1: Donderdag 16 & vrijdag 17 juni 
                               Speelronde 2: Donderdag 23 en vrijdag 24 juni 
                               Inhaaldag: Donderdag 30 juni 
                               Speelronde 3: Donderdag 7 & vrijdag 8 juli 
 
    Klik op de foto of voor meer informatie hier:  
    https://vvsteenbergen.nl/inschrijving-autoschade-van-gils-zomeravondvoetbal-2022-geopend/ 
 
 
 

 

https://twitter.com/https:/twitter.com/VVSteenbergen
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://vvsteenbergen.nl/inschrijving-autoschade-van-gils-zomeravondvoetbal-2022-geopend/
https://vvsteenbergen.nl/inschrijving-autoschade-van-gils-zomeravondvoetbal-2022-geopend/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oud-jeugdspeler Pim Huijgens naar het voetbalteam van Mount Vernon Nazarene University 
 
Het voetbalteam uit Ohio komt uit in de Crossroads League Conference. Afgelopen seizoen zijn er 5 
spelers van het mannen voetbalteam geselecteerd als All-League Honors. Een mooie beloning en een 
fantastische uitdaging voor Pim om zich hiermee te meten. 
 
Bij V.V. “Steenbergen” speelde Pim met o.a. de huidige JO19-1 spelers Sjef 
Smits, Dylan Simon en Wei Bin Chen. Aan seizoen 2016-2017 koestert Pim z’n 
mooiste blauw-witte herinneringen. 
‘Dat was in de D1 (huidige JO13-1) met Niels Freekenhorst als trainer. De 
onderlinge band van het team en de trainers was heel goed en hierdoor was 
dit een van mijn leukste seizoenen bij Steenbergen.’ 
Wij wensen Pim ontzettend veel succes met zijn avontuur in de VS. 
 

https://twitter.com/https:/twitter.com/VVSteenbergen
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/


 

 

 

MINI-SUPPORTERS VERENIGING  

ZOEKT NIEUWE TEAMLEDEN 
 

 

 

 

 

 

Altijd al iets voor de kinderen willen doen bij een tof, kleinschalig team ? 

Grijp dan nu je kans! 
De mini-supportersvereniging is op zoek naar een leuke, sportieve, maar zeker ook gezellige teamleden ! 
Wij organiseren verschillende jeugdactiviteiten voor v.v. ”Steenbergen”, waarbij jouw ideeën en je hulp 
goed van pas komen. 
Neem gauw contact met ons of  msv@vvsteenbergen.nl  ,loop zaterdag ’s-morgens eens langs bij Klaas 
(op het wedstrijdsecretariaat) of praat eens met één van de teamleden 
 
Sportieve groetjes, 
Namens de mini-supportersvereniging,  
Anouk, Mirjam, Aaron, Peggy en Klaas 

 
 

 

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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