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BKS Sport- en bedrijfskleding 

nieuwe kledingleverancier 

 

Per 1 juli zal BKS Sport- en 

bedrijfskleding de nieuwe 

kledingleverancier van V.V. 

“Steenbergen” zijn.  

Ook zal dit in Steenbergen 

gevestigde bedrijf de rug-sponsor 

zijn van alle nieuwe shirts.  

 

Tevens zal het kledingmerk (en dus 

het tenue) waarin V.V. 

“Steenbergen” zal spelen de 

komende seizoenen veranderen 

naar Stanno,  

De Hummel kledinglijn werd steeds 

duurder, terwijl wij als vereniging 

juist willen dat het sponsoren van 

een team laagdrempelig blijft.  

Met het ‘Custom made’ shirt, zal 

V.V. “Steenbergen” in een uniek 

shirt gaan spelen.  

Binnenkort zullen we ook met meer 

informatie komen over een nieuwe 

‘fan-lijn’, met speciale truien, T-

shirts en andere items om juist 

buiten het voetbalveld te dragen.        

 

Interesse om één van onze (jeugd) 

teams in het nieuw tenue te laten 

spelen:  

sponsoring@vvsteenbergen.nl 

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


 
 

 

 
 

Nacompetitie 
Helaas strandde Steenbergen 1 in de 2e ronde van de nacompetitie.                        
In Berkenwoude ging het na strafschoppen mis tegen 3e klasser FC Perkouw. 
Daardoor speelt Steenbergen 1 in het nieuwe seizoen opnieuw in de            
zaterdag 4e klasse. 

 

Nieuwe begeleidingsstaf 
Het komende seizoen starten we met een vrijwel compleet nieuwe staf. Naast de nieuwe hoofdtrainer 
Peter van Poortvliet zien we ook Marc van der Wegen (assistent-trainer), Rob Driessen (elftalleider) en 
Denise van Steen (verzorgster) in de dug-out. 
 

  
 

Nieuwe selectie 
Ook de spelersgroep van het eerste elftal ondergaat een metamorfose. Dertien spelers stoppen of 
vertrekken, daartegenover staan 8 spelers van Jong Steenbergen die naar de 1e selectie doorschuiven en 
5 spelers van het gestopte zondag2 die voor hun kansen bij de 1e selectie gaan. 
 
 

Onder 23 
Achter het 1e elftal zal de huidige JO19-1 fungeren als talentpool, zij schuiven volledig door en komen in 
het nieuwe seizoen uit als Onder23-1 
 

V.V. “Steenbergen” start met een 7x7 team voor heren 18+ 

De KNVB heeft de 'menukaart' van het voetbalaanbod met ingang van het nieuwe seizoen uitgebreid, 
om naast de mogelijkheid voor seniorenleden op zaterdag 11 tegen 11 te spelen, nu ook om 7 tegen 7 te 
spelen op een half veld.                                                                                                                                                       
Steenbergen zal direct hun opwachting maken om op 4 of 5 vrijdagavonden per seizoenshelft, 
afwisselend bij elke deelnemende vereniging in toernooivorm te gaan spelen.                                                          

 

 

 

 

Meer informatie volgt na bekendmaking van de competitie-indeling! 

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


 
 

 

                     
Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal 

donderdag 7 en vrijdag 8 juli 
 
Komende donderdag én vrijdag zijn de laatste duels van 
het Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal 2022.  
 
Donderdag valt de beslissing in de 3e divisie, op vrijdag 
zullen de prijzen in de 1e en 2e divisie worden verdeeld, 
als ook een extra toernooivorm voor de dames.  
 

 
Op vrijdagavond zal DJ Jimmy de feestavond muzikale invulling geven! 

 

 

                                                                                     
Door Dik & Dun                                        

Roparunteam Steenbergen 

Maandagochtend 2e Pinksterdag om 04.45 uur 

gingen de poorten van ons sportpark open om het 

Steenbergse Roparunteam Door Dik & Dun te 

ontvangen. Samen met hun vrijwilligers werd er 

voor een ruim ontbijt gezorgd en bijna nog 

belangrijker de mogelijkheid om te douchen !!          

In de aanloop naar de Roparun heeft DDD 

regelmatig bij de v.v.”Steenbergen” vergaderd en is 

onze kantine inmiddels hun 2e thuis geworden.  

Graag hebben we Door Dik & Dun geholpen om hun 

onderdak te bieden op hun weg van Vliegveld 

Twente naar Rotterdam, maar ook om de dag 

gezamenlijk af te sluiten in onze kantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

Nieuwe bordsponsor: De Moor Optiek 

 

 

 

 

 

 

Eerder deze maand is er een nieuwe bordsponsor langs het hoofdveld te zien:  

Bedankt de Moor Optiek voor je bijdrage én het meer dan originele bord, daar willen er wel Moor van ! 

 

 

 

 

f 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. 

 

 

 

Wij hebben het komende seizoen 2022_2023 plaats voor vrijwilligers.                                                                       

Leuk om te doen, je ontmoet vele (nieuwe) mensen en het is bijzonder fijn voor onze club. 

- Wedstrijdcoördinator senioren                                                                                                                                                             

- Coördinator lagere seniorenteams                                                                                                                                                         

- Coördinator damesvoetbal                                                                                                                                                                          

- Bestuurslid facilitaire zaken                                                                                                                                                                  

- Wedstrijdcoördinator junioren                                                                                                                                                              

- Trainer/begeleider JO6 & JO9 

Je kan je nu al aanmelden bij leden@vvsteenbergen.nl 

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


 
 

 

 

14e Albert Heijn Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi groot succes 

Maar liefst 103 teams van 56 verschillende verenigingen lieten op zaterdag 11 juni hun 
kunsten zien op het Gemeentelijk Sportpark aan de Seringenlaan.                  
Poulewinnaars uit Valkenswaard, Apeldoorn, Vlissingen, Wormer en België lieten zien dat 
er een flink uitgebreid deelnemersveld was, maar ook teams van NVS, RSV, RBC, MOC’17 
en Steenbergen gingen met een eerste prijs naar huis. 

Er zijn flink wat foto’s gemaakt; klik op ons logo of via:                                                                                           
https://vvsteenbergen.nl/fotos-14e-albert-heijn-achterberg-jeugdvoetbaltoernooi-2022-online/   

Diverse deelnemers namen ook vaantjes en zelfs een shirt mee,                                                                                              
om onze kantine weer met nieuwe en extra voetbalattributen te verfraaien! 

A G E N D A     2022 / 2023 

Vrijdag  08 juli        
Vrijdag 28 juli        
Vrijdag 12 augustus    
Zaterdag 27 augustus 

Dinsdag 23 augustus t/m 
Zaterdag 27 augustus      
1                                     
Maandag 29 augustus 
Zaterdag 03 september 
Zaterdag 03 september 

Maandag 05 september 
Zaterdag 10 september  
Zaterdag 24 september 

Zaterdag 18 maart ‘23 

Publicatie competitie-indeling    
Publicatie beker-indeling              
Publicatie beker-indeling                          
Publicatie competitie-indeling     
 
Groot Steenbergen Cup                                                                                                            

                                                                           
Start trainingen                                           
Start bekertoernooi                          
Kick Off Dag jeugd  

Start trainingen                                     

Start competitie                                            
Start competitie  

90 jarig bestaan  

Categorie A     1e elftal             
Categorie A     1e elftal                    
Categorie B       overige teams 
Categorie B       overige teams 

 

 

JO13 en ouder                                     
Senioren                                                     
Jeugd  

JO6 t/m JO12                                           
Jeugd                                                         
Senioren  

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 
 

 

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