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Groot Steenbergen Cup 
 
V.V. “Steenbergen” organiseert in 2022 de Groot Steenbergen 
Cup.  
Van dinsdag 23 augustus t/m zaterdag 27 augustus worden er 
maar liefst 12 duels afgewerkt op het Gemeentelijk Sportpark 
aan de Seringenlaan. 
 
Dinsdag 23 augustus starten NVS 1 en Prinsenland onder23 het 
toernooi om 19.00 uur en om 20.00 uur komt Steenbergen 1 in 
actie tegen SC Kruisland.  
Op donderdag zijn er ook diverse duels, waarna op zaterdag 
Steenbergen 1 om 16.15 uur speelt tegen vv Prinsenland 1.  
 

 
Op zaterdag komen ook 
de dames in actie om 
hun titel te verdedigen 
(7x7) tegen de dames 
van NVS en SC Welberg.  
 
 
 

Het volledige programma vindt u hier: 
https://vvsteenbergen.nl/events/groot-steenbergen-cup-2022/ 
 

 
Schoonstad Kick Off 
Familiedag 2022   

 

 

 

 

 

Houdt de website in de gaten voor 
meer informatie en in de volgende 
nieuwsbrief komen we hier 
uitgebreid op terug.   

 

 

 
 
Programma voorbereiding 1e elftal 
Op zaterdag 6 augustus starten het 1e elftal en de onder23 met de eerste training.  
Het 1e speelt vervolgens diverse oefenduels, het gaat achtereenvolgens op bezoek 
bij vv Kapelle (13 augustus), thuis tegen Krabbendijke (20 augustus), dan in het 
kader van de Groot Steenbergen Cup tegen SC Kruisland (23 augustus) en vv 

Prinsenland (27 augustus) en op 30 augustus thuis tegen DBGC.  
 
Bekertoernooi 
Op zaterdag 3 september begint dan het bekertoernooi, dinsdag 6 september wordt er nog geoefend 
door het 1e (bij SKWNK) en de onder23 (bij DBGC 2), waarna er nog 2 bekerwedstrijden volgen voor de 
competitie start op zaterdag 24 september. In het bekertoernooi speelt Steenbergen tegen NOAD’67, vv 
Prinsenland & SC Welberg. 
 



 
 

 

 

 

Gouden Schoen Klassement 
seizoen 2021/2022 

                                                                                                                         
Daar 35+-1 op de laatste dag van juni nog een inhaalduel gepland 
had staan, kon de eindstand voor het Trofeepaleis Gouden Schoen 
Klassement pas begin juli opgemaakt worden. 

 

Romy Ernest wist de trofee te 
bemachtigen, in oktober en 
november nam zij al fors afstand 
door in 2 duels op rij liefst 19 
doelpunten te maken, in totaal 
eindigde zij op 40 treffers.  

Achter haar eindigde 1e elftal 
aanvaller Thijs Zantboer op de 2e 
plaats (28 goals), Luuk Deckers van 
zaterdag3 werd met 22 doelpunten 
3e.  
 
 

 

Eindstand seizoen 2021/2022 

1. Romy Ernest (dames 1 & 2)    : 
40 doelpunten                 

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

3. Luuk Deckers (zaterdag3 & 4): 
22 doelpunten 

4. Wouter Boot (zondag2 & 35+-1), 
Pascal Pleit (35+-1) & Ramon vd 
Kasteele (zondag2 & 35+-1)        : 
19 doelpunten                                                                                                                             

7. Petra Hogerwerf (dames 1 & 2): 
18 doelpunten                                    

8. Gerrald Raaijmakers (zaterdag3, 
zaterdag4 & zondag2)                  : 
17 doelpunten                                          

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

10. Nina Vermaat (dames 2 & 1): 
13 doelpunten 

                     
 
Winnaars Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal 
2022 
 
Begin juli vielen de beslissingen in het Autoschade van Gils 
Zomeravondvoetbal 2022. Bij de dames was al bekend dat 
Smerdiek de competitie had gewonnen, op de afsluitende avond 
wonnen ze ook het onderlinge toernooitje. 

 
 
 
In de 3e divisie was Huisje op Wielen de sterkste, zij wonnen als 
enige herenteam al hun duels. In de spannende 2e divisie trok 
Greeneggtotaal.nl aan het langste eind, in de 1e divisie was het 
Verbeek Boomkwekerijen dat als promovendus direct de titel 
pakte, nadat het in 2019 de 2e divisie won  



 
 

 

 

                                                                       
Twee winnaars V.V. “Steenbergen”               

bij Sportverkiezingen 

Na de zeskamp en het schoolvoetbaltoernooi 
overdag stond ’s avonds de Sportverkiezingen 2022 
op het programma.  

Wethouders Nadir Baali en Esther Prent maakten de 
winnaars bekend, namens V.V. “Steenbergen” vielen 
Romy Ernest (aanmoedigingsprijs) en de JO11-1 
(Sportploeg) in de prijzen. 

 Talent van het jaar werd Basia Fleskens 
(kickboksen)  

 Sportvrijwilliger van het jaar Anton Kerbusch 
(SimpleDribble) 

 Sportvrouw is Kyra Gorissen (hiphopdanseres) 
 Luuk Elzinga (boksen) sportman van het jaar.  

Naast deze winnaars waren er ook nominaties voor 
onze Blauw-Witters Sam Stoeldraijer (talent), Klaas 
de Wit (sport-vrijwilliger) en Kiki Heshof 
(sportvrouw); zij vielen helaas buiten de prijzen.  

 

 

Romy Ernest (22 jaar) 
was genomineerd als 
zeer enthousiaste 
vrijwilliger die door 
haar creativiteit in 
haar acties (o.a. social 
media) ook een jong 
publiek weet aan te 
spreken.  

Daarmee zijn mensen 
zoals zij heel belangrijk 
voor de toekomst van 
verenigingen, maar ze 
is niet alleen naast het 
veld effectief, ook op 
het veld is zij met haar 
inzet en aanwezigheid 

een van de bepalende gezichten van het 
damesvoetbal bij V.V. “Steenbergen”. 

 
 

De JO11-1 is een heel talentvolle groep, die de afgelopen seizoen al veelvuldig speelden tegen teams 
met hogere leeftijden spelen én naast talent ook enorm veel plezier uitstralen.                                                                                        

Meerdere jongens van dit team zijn in beeld bij de KNVB                                                                                    



 
 

 

 

Inschrijven blauw-wit goal loterij 

Er liggen 90 enveloppen klaar met daarin alle minuten van de wedstrijd. Je koopt voor slechts € 15,- een 
dichte envelop met daarin jouw minuut. !!! Je weet van te voren alleen niet welke minuut je koopt !!! 
Met die minuut (je lot) speel je mee tijdens alle thuiswedstrijden van V.V. “Steenbergen” 1 in de 
reguliere competitie. Jouw minuut telt dus het gehele seizoen. 

Met 11 competitiewedstrijden is er ook in het nieuwe seizoen weer volop kans op prijzen, per duel 
wordt er € 60,- verdeeld onder de speelminuten waarin gescoord is.  

Uitbetaling vindt plaats in de week na de gespeelde wedstrijd. Voor vragen kan je contact opnemen met 
Jan Heshof (jan.heshof@home.nl). 

Maak € 15,- over op het rekeningnummer van onze vereniging: NL92 RABO 0136 9171 00.  
Vermeld bij de betaling je naam of de naam van de deelnemer.  
 
https://vvsteenbergen.nl/update-inmiddels-20-inschrijvingen-voor-blauw-wit-goal-loterij/ 
 
 

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 

 
 


