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40 jaar Supportersvereniging v.v.”Steenbergen” 
 
Afgelopen zaterdag (28 mei) vond de feestavond van de 
Supportersvereniging plaats, waarin stil werd gestaan bij het 40 
jarige bestaan van deze vereniging. Na een korte ALV, waarbij 
bestuursleden Levi van der Ree (secretaris) en Erik Verstrepen 
officieel werden benoemd, nam Wim Roovers als voorzitter van 
V.V. “Steenbergen” het woord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.V.“Steenbergen” wilde dit jubileum natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan en de Supportersvereniging 
werd verrast met een gloednieuw logo en een bijpassend 
banier! Hierna barste het feestgedruis los en wist Stijn van 
Merode bij de loterij een Big Green Egg als hoofdprijs te 
winnen! 

 
Xander Burggraaff             250 

duels voor 1e elftal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xander viel al op bij het 1e op 30 

april 2006 als pupil van de week, 

maar debuteerde werkelijk in het 

seizoen 2012/2013 in een 

oefenduel bij vv Virtus, gevolgd 

door 249 duels, waarvan velen als 

aanvoerder. 

Zowel Patrick Arnouts, Marco 

Ernest als nu Robin Borremans 

konden op hem rekenen als 

stabiele factor centraal achterin. 

Met zijn 26 jaar en 250 duels is het 

einde nog lang niet inzicht voor 

deze ras-Blauwwitter. 

Een mooie mijlpaal en reden 
genoeg voor de Supporters -
vereniging om Xander in het 
zonnetje te zetten en hem de Speld 
van Verdienste uit te reiken. 
 

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


 
 

 

Deelnemende verenigingen 14e Albert Heijn Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi 2022 
 

Zaterdag de 11e komen van heinde en verre deelnemende teams naar Steenbergen voor het 14e Albert 
Heijn Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi 2022. Op het kaartje ziet u de spreiding over het land grafisch 
weergegeven, natuurlijk veel verenigingen uit West-Brabant maar ook Veenendaal, Valkenswaard, 
Wormer, Veghel, Apeldoorn, Amsterdam, Haarlem en het Belgische Stabroek en Wommelgem zullen 
vertegenwoordigd zijn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De poule-indeling staat inmiddels ook online, klik op het plaatje of ga naar:  
https://vvsteenbergen.nl/poule-indelingen-14e-albert-heijn-achterberg-jeugdvoetbaltoernooi-2022-bekend/ 

 

Advies leden vv Steenbergen: kom a.s. zaterdag per fiets naar het AH toernooi 
 

Vanwege de grote drukte tijdens het 14e Albert Heijn Achterberg 
Jeugdvoetbaltoernooi: 

Kom per fiets of te voet naar ons sportpark 

!!! de kantine sluit om 18.30 uur !!! 
 

                     
Inschrijvingen Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal 

donderdag 16, vrijdag 17 juni, donderdag 7 en vrijdag 8 juli 
 

Op dit moment zijn er voor het Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal 2022 liefst 12 heren- en 3 
damesteams. De heren zullen over 3 poules van 4 verdeeld worden, voor de dames wordt nog een 
extra team gezocht zodat ook zij 3 duels kunnen gaan spelen. 
 

 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://vvsteenbergen.nl/poule-indelingen-14e-albert-heijn-achterberg-jeugdvoetbaltoernooi-2022-bekend/
https://vvsteenbergen.nl/poule-indelingen-14e-albert-heijn-achterberg-jeugdvoetbaltoernooi-2022-bekend/


 
 

 

Leider Francis van Fessem                                                      
in het zonnetje gezet 

Na de laatste competitiewedstrijd tegen rsc Alliance 

werd leider Francis van Fessem in het zonnetje gezet 

door voorzitter Wim Roovers.  Na eerst jaren als 

trouwe supporter betrokken te zijn geweest, volgde 

hij 10 jaar geleden Gerard van Schilt & Wim vd 

Wegen op als leider van ons 1e elftal. Een 

leiderschap, waarin hij altijd voor de belangen van 

het team op kwam.  Als ruwe bolster, met zeker ook 

een klein hartje, nam hij beslist geen blad voor zijn 

mond nam en mede daardoor geliefd bij alle 

selectiespelers.                    Met nog 2 nacompetitie 

duels te gaan, waarin promotie naar de 3e klasse 

gerealiseerd kan worden beëindigd Francis straks 

zijn leiderschap. En dan is de cirkel weer rond, want 

Francis is én blijft als supporter en als bestuurslid bij 

de supportersvereniging nog altijd betrokken bij 

onze vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt Francis voor je inzet en betekenis voor 

onze vereniging. 

 

Steenbergen 1 start nacompetitie op woensdag 15 juni met een uitduel 

Dankzij de 3e plaats in de competitie, is Steenbergen de 4e klasse C als middelste periodekampioen 

(MPK) geëindigd. Hierdoor wisten we al vroeg in het seizoen dat we sowieso mee zouden doen aan de 

nacompetitie.  In de 2e seizoenshelft liepen MOC'17 en Internos dusdanig uit, dat zijn niet meer 

ingehaald konden worden.                     

 

 

Als MPK van de 4e klasse C zijn we de eerste ronde van de nacompetitie vrij en gaat wij in de 2e ronde 

op woensdag 15 juni op bezoek bij de nummer 12 van de 3e klasse C.                                                               

Dit wordt óf FC Perkouw (Berkenwoude) óf vv Dubbeldam zaterdag (Dordrecht) óf vv Groot Ammers. 

De winnaar van dit duel speelt vervolgens op 18 juni op neutraal terrein tegen óf de MPK van de 4e 

klasse D (het Oosterhoutse SCO of de zaterdagtak van vv Dongen) óf de nummer 12 van de 3e klasse D: 

de studentenvereniging TSVV Merlijn uit Tilburg.  

De winnaar van dit duel speelt in seizoen 2022/2023 in de 3e klasse                                                                

en alle verliezende ploegen zullen in 2022/2023 in de 4e klasse uit gaan komen. 

 

 

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


 
 

 

 

Onderhoud natuurgrasvelden 
 

Direct na het Albert Heijn Achterberg 

Jeugdvoetbaltoernooi op zaterdag 11 juni zal de 

Gemeente Steenbergen starten met het 

onderhoud aan de natuurgrasvelden. Deze zomer 

zal er extra aandacht zijn voor het hoofdveld, dat 

daarom met de Groot Steenbergen Cup in 

augustus niet beschikbaar zal zijn.                                                     

Wel is de verwachting dat tijdens het bekertoernooi het veld weer opgeleverd zal zijn, echter e.e.a. is afhankelijk 

van de weersomstandigheden en aangroei van de grasmat. 

Kan jij goed voetballen?  

En ben jij geboren in 2011 – 
2010 of 2009?                                        
Lees dan snel verder! 

Ben je toe aan een nieuwe 
uitdaging om op zo’n hoog 
mogelijk niveau te voetballen? 

Het huidige voetbalseizoen is 
bijna afgerond en we gaan 
binnenkort de selectieperiode 
in voor seizoen 2022/2023.  

De huidige JO11-1 is 2e 
geworden in de hoofdklasse en 
is bijna klaar voor de stap naar 
het grote veld maar is nog op 
zoek naar jou! 

 Kan jij goed voetballen?  

Op 7-9-14 en 16 juni wordt er 

getraind op het sportpark in 

Steenbergen. Ongetwijfeld zal er 

ook een wedstrijd gespeeld worden 

waarin jij jezelf kan laten zien. 

 

 

 

 

Wil jij meedoen? Laat het ons dan 

weten door een mail te sturen naar 

jeugdcommissie@vvsteenbergen.nl 
 

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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