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Tim van der Ree 
Technisch Adviseur 

Het bestuur van V.V. "Steenbergen" heeft Tim van der Ree 
aangesteld als technisch adviseur tot het einde van het seizoen.    
In de komende periode zal Tim de taak op zich nemen om i.s.m. 
het bestuur en hoofdtrainer Peter van Poortvliet de indeling voor 
de selectie qua groep als staf vorm te geven. 

Mocht u hier vragen over hebben, of interesse hebben in een rol 
in de begeleidingsstaf of senioren selecties, kunt u mailen naar 
selectie@vvsteenbergen.nl. 

 
Denise van Steen 

Verzorgster 
 
De staf krijgt al wat meer vorm richting het nieuwe seizoen. Naast 
hoofdtrainer Peter van Poortvliet is er ook een nieuwe verzorgster 
gevonden: Denise van Steen. Denise is in dienst bij Fysiotherapeut 
Dennis Melief en is dus al aardig bekend met onze vereniging en 
Steenbergen in z’n geheel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 27 april is Goof Musters  
gedecoreerd door Burgemeester 
Ruud van den Belt.  
 

Goof zet zich al meer dan 29 jaar 
in voor onze vereniging. Zoals 
vele begonnen als leider/trainer 
van een van zijn zonen, maar al 
snel bekleedde en bekleedt hij 
vele andere functies:  
        jeugdbestuur          
        wedstrijdsecretaris  
        assistent-scheidsrechter bij    
        ons 1e elftal 
        arbiter bij jeugd- of senioren. 
        Lid van de onderhoudsploeg  
        en onmisbaar bij de nieuw-     
        bouw van de kleedkamers  
 

En dan ook nog eens vrijwilliger 
bij Stichting Wielercriterium en 
het jaarlijkse IJsfestijn en altijd 
aanwezige hulp voor de buurt. 
 

Zijn onderscheiding is dan ook 
meer dan terecht en wij 
feliciteren hem van harte en 
hopen, dat we nog lang van 
elkaar kunnen genieten.. 
 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
mailto:selectie@vvsteenbergen.nl


 

 

Inschrijvingen Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal 2022 
 
De inschrijving is inmiddels een aantal weken open en het aantal 
deelnemende teams voor het Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal 
loopt gestaag op. Bij de heren zijn er inmiddels 7 aanmeldingen, ook bij de 
dames is de eerste aanmelding binnen. 
Naast het team van Autoschade van Gils waren Marina Bar en Kazooie FC 
er al snel bij. Sinds de eerste update zijn hier bij de heren ook nog Verbeek 
Boomkwekerijen, Stukadoorsbedrijf Verwijs, Zorgwijzer, Loupe Quality 
Services (voorheen team DataByte) en Greeneggtotaal.nl bijgekomen. 
 

Bij de dames is Steenbergen VR1 reeds ingeschreven, de komende 
periode zullen teams die in de vorige jaren meegedaan hebben actief 
benaderd gaan worden om een poule van 4 compleet te kunnen maken. 
 
Meer informatie: https://vvsteenbergen.nl/events/autoschade-van-gils-zomeravondvoetbal-2022/ 

 
 

                     
Stormschade 

 
Tijdens de laatste storm was er enige schade aan het scorebord aan het hoofdveld ontstaan. Enkele 
‘lichtjes’ werkten niet meer waardoor delen van cijfers wegvielen. Gelukkig snel door onze 
onderhoudsploeg snel te repareren. 

Meer pech hadden we met het Donateursbord nieuwe kleedkamers. Na flink wat aanloop problemen was 
het 14 maart zover en is het donateursbord bij de nieuwe kleedkamers opgehangen.                               
Maar liefst 85 namen konden we hierop laten vermelden door sponsor Vrotech!  

En toen sloeg de pech toe en is op 18 maart de wind achter het bord geslagen, waardoor het bord is 
gevallen en na een paar dagen direct weer in de revisie mocht. Op dit moment wordt hard gewerkt aan 
een oplossing om het straks voor eens en altijd goed op te hangen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://vvsteenbergen.nl/events/autoschade-van-gils-zomeravondvoetbal-2022/


 

 
SPEELAVOND DAMES 30+ IN STEENBERGEN 

VRIJDAG 13 MEI 
 

De dames 30+ spelen in de voorjaarsreeks een 5-tal toernooi-
avonden, waarvan de afsluitende in Steenbergen is.  
Zij spelen in toernooivorm tegen NVS, Smerdiek, Halsteren en BSC.  
Op vrijdag 13 mei krijgt deze avond ook nog eens feestelijk tintje, als 
DJ Wesley de kantine om gaat toveren in een swingende 
dansgelegenheid! U komt toch ook? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Warmhoudvitrine 

Afgelopen maand heeft Huijzers Grootkeuken techniek onze 
vereniging een warmhoudvitrine geschonken.  

Er kunnen nu ook (warme) appelflappen en saucijzen- of 
worstenbroodjes besteld kunnen worden. 

Uiteraard zolang de voorraad strekt.  

Huijzers Grootkeuken Techniek smakelijk bedankt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/


 

 
 

 
Social Media Team voorstellen 

 

Sinds kort is V.V. “Steenbergen” weer actief te vinden op Instagram. Er was wel een account, maar deze 
was niet aan de vereniging gelinkt. Er is nu een nieuw account aangemaakt: vv.steenbergen  
 
De nieuwe activiteiten op Instagram zijn het eerste resultaat van ons nieuwe ‘Social Media’ team, 
bestaande uit Tijn van Broekhoven (JO19-1), Romy Ernest en Ymke Vermeulen (beide VR1). 
 
Zij zullen op gezette tijden onze volgers op zowel Instagram als op termijn ook Twitter en/of Facebook 
laten meegenieten van het wel en wee van onze vereniging: het wedstrijdprogramma, de uitslagen maar 
ook andere activiteiten zullen hierop vaak langskomen dus volg ons snel! 
 
De website wordt nog steeds verzorgd door Jasper van Tilburg, terwijl Klaas de Wit onze Facebook pagina 
voorziet van wetenswaardigheden én nu ook nog door de koppeling met Instagram door Tijn, Romy en 
Ymke. 
 
En wie maken de nieuwsbrief ? 
Dat is al lang geen geheim meer, dat is een mooie samenwerking tussen Jasper en Klaas 
 
 

 

 

GOUDEN SCHOEN KLASSEMENT 

Tussenstand per 1 mei 
 
1. Romy Ernest (dames1 & dames2): 37 doelpunten 

2. Thijs Zantboer (1e elftal): 21 doelpunten 

3. Luuk Deckers (zaterdag3 & zaterdag4): 18 doelpunten 

4. Wouter Boot (zondag2 & 35+-1) & Pascal Pleit (35+-1): 17 doelpunten 

6. Vincent Mosmans (zondag2) & Ramon vd Kasteele (zondag2 & 35+-1): 16 doelpunten 

8. Petra Hogerwerf (dames1 & dames2): 13 doelpunten 

9. Rick Driessen (zaterdag5): 12 doelpunten 

10. Gerrald Raaijmakers (zaterdag3, zaterdag4 & zondag2): 11 doelpunten,     

       de nieuwkomer in de lijst, die voor zijn team zaterdag3 al regelmatig  

       doel trof maar tijdens een invalbeurt bij zaterdag4  zomaar 

       4 treffers aan zijn totaal toe mocht voegen. 

 
 
 
 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen


 

Zaterdag 28 mei: Feestavond Supportersvereniging  

 

Eindelijk is het zo ver, op 28 mei ’22 is dé feestavond van de supportersvereniging met dit jaar een extra 
feestelijk tintje vanwege het 40-jarig bestaan!  

De kantine is vanaf 18:30 uur open en zoals gebruikelijk voor de feestavond houden we een korte 
jaarvergadering met onze leden. Na de jaarvergadering is het tijd om de BBQ aan te steken en er met z’n 
allen een gezellige feestelijke avond van te maken.  

Mensen die geen lid zijn mogen deze avond vanzelfsprekend aansluiten, waarbij wel een bijdrage 
gevraagd zal worden voor de BBQ.  
Nog gemakkelijker is om u inschrijven als lid; dat kan op deze avond, maar dit kan ook altijd via de 
mail supportersvereniging@vvsteenbergen.nl Het inschrijfformulier is overigens gemakkelijk te vinden op 
de website van V.V. “Steenbergen”. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich (vóór 21 mei) aanmelden, door te mailen 
naar:  supportersvereniging@vvsteenbergen.nl 
 
Tot ziens op zaterdag 28 mei in de kantine!  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
De Supportersvereniging van V.V. “Steenbergen” 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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