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Januari 2022 
 

V.V. “Steenbergen” bestaat 90 jaar  
 

Om het jubileumjaar te vieren 
staan verschillende evenementen 
op de planning waarmee wij onze 
leden een bruisend jubileumjaar 
hopen te bezorgen.  
“Het hele jaar gaan we het vieren, 
net zoals de gemeente 
Steenbergen zijn 750ste 
verjaardag heeft gevierd. Ook de 
normale activiteiten worden 
overgoten met een sausje, een 90 
jaar gouden randje”, zo luidt onze 
voorzitter Wim Roovers de 
planning voor het jubileumjaar in.  
Het jubileumjaar wordt afgetrapt 
op 6 januari, wanneer er drie volle 
bussen met 160 clubleden zullen 
vertrekken naar Breda voor een 
‘avondje NAC’. Een dag later, op 7 
januari, is er een nieuwjaarsmix-
toernooi, waarna er getoast wordt 
op het nieuwe (jubileum)jaar. 

Ruim twee maanden na het ‘avondje NAC’, vindt er wederom 
een evenement plaats in samenwerking met NAC. Er zal op 17 
maart een wedstrijd Oud V.V. “Steenbergen” – Oud NAC 
gespeeld worden. Op zaterdag 18 maart staat er een feestdag 
gepland voor de gehele club. De KNVB heeft, op verzoek van 
V.V. “Steenbergen”, gezorgd dat heel de club vrij is op die dag. 
De dag zal gevuld worden met activiteiten voor alle teams en 
wordt afgesloten met een leuke feestavond. 
 
Vooruitblik op jubileumjaar met voorzitter 
Wouter Sloekers is in gesprek gegaan met onze voorzitter Wim 

Roovers, die op verzoek vooruitblikt op het jubileumjaar. Het 
volledige interview vind u hier 
https://vvsteenbergen.nl/interview-wim-roovers-90-jaar-v-v-
steenbergen-in-2023/ 

 

Activiteiten jubileumjaar 
o.a. : 
 
06 januari 
Avondje NAC Breda 
 
07 januari 
Nieuwjaarsmix-toernooi 
&  Nieuwjaarsreceptie  
 
20 januari 
Grote voetbalkantine quiz 
 
17 maart 
Oud V.V. “Steenbergen”  
-    Oud NAC Breda 
 
18 maart  
FEESTDAG voor alle leden 
 van vele, vele leden is het 
feesten met bonbons nu al 
begonnen. 
 
19 maart 
Reünie voor (oud-)leden 
 
10 juni 
15e AH Jeugdtoernooi 
 
 
 

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


 
 

 

 
 

Maickel Sebrechts kandidaat-bestuurslid facilitaire zaken 
 

Het bestuur is blij om Maickel Sebrechts als kandidaat-bestuurslid facilitaire zaken te kunnen 
verwelkomen.  Maickel is sinds kort trainer van het jeugdteam waarin zoon Melle speelt (JO8-2). 

In het verleden is hij (hoofd)trainer geweest bij diverse verenigingen, waaronder ook V.V. "Steenbergen" 
maar ook bij SC Welberg, V.V. Achtmaal en vv Oranje Blauw'14.  

Deze ervaringen zullen hem helpen om niet alleen zijn eigen deeltaak binnen het bestuur goed uit te 
kunnen voeren, maar ook de overige bestuursleden van goede repliek te kunnen voorzien. 

 

 
 

Maickel is in het dagelijks leven facilitair beheerder bij de politie, waardoor zijn huidige professie 
naadloos aansluit op de rol die hij binnen ons bestuur gaat bekleden. Deze vacature was ontstaan na het 

stoppen van Rob Driessen, die elftalleider van het 1e elftal is geworden.  
Maickel zal tot de eerstvolgende ALV kandidaat-bestuurslid zijn, tijdens de ALV zal hij zich kiesbaar 

stellen en kunnen de leden zijn bestuurslidmaatschap bevestigen.   
Hij is te benaderen via facilitair@vvsteenbergen.nl.  

Wij wensen Maickel veel plezier en succes in zijn nieuwe rol binnen onze vereniging! 
 

Nieuwe tenues 
Het eerste elftal nam in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop (tegen Baronie) de nieuwe 

tenues in gebruik. Inmiddels heeft ook de JO9-1 de nieuwe shirts voor de eerste keer gedragen, tijdens 
het TIC Indoor Soccer in Hoogerheide op vrijdag 30 december waar zij de strijd aangingen met o.a. de 

jeugd van RBC, Surinaams elftal en latere winnaar Football4u (voetbal school Rotterdam). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook de JO10-2, JO13-1, JO16-1 en JO17-1 zullen binnenkort al in de nieuwe tenues uitkomen, de 2e levering met 
shirts wordt eind februari/begin maart verwacht 

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
mailto:facilitair@vvsteenbergen.nl


 
 

 

 
 

V.V. "Steenbergen" en Peter van Poortvliet 
verlengen overeenkomst 

 
 
 
 
 

Hoofdtrainer Peter van Poortvliet staat ook in seizoen 2023/2024 
voor de groep bij V.V. "Steenbergen". Zowel de hoofdtrainer, het 
bestuur als de selectie en begeleidingsstaf zijn tevreden over de 
nieuw ingeslagen weg. 
Na de verloren nacompetitie vorig seizoen, werd er onder leiding van de nieuwe aangestelde hoofdtrainer 
Peter van Poortvliet afgelopen zomer een sterk verjongde selectie samengesteld. Dit team maakt een 
goede ontwikkeling door en is blij met de duidelijkheid die de huidige technische staf schept en de rust 
die Peter langs het veld uit straalt. 
  
Op zijn beurt ziet Peter ook volop mogelijkheden met het huidige team, dat nog lang niet is uitgeleerd en 
dat met enkele gerichte (ervaren) versterkingen zeker 3e klasse waardig zal worden. Samen met het 
bestuur wordt er hard gewerkt aan de voorwaarden om dit te faciliteren. 
  
Na de winterstop zal het team samen met Peter de race om nacompetitieplaatsen in de zaterdag 4e 
klasse C vervolgen, op dit moment staat het op een gedeelde 4e plaats met zicht op de koplopers maar 
ook met DVO'60 op eenzelfde aantal punten en Baronie en The Gunners kort achter zich. De doelstelling 
is uitgesproken om in seizoen 2024/2025 in de 3e klasse uit te komen. 
 

 

 
Grote Voetbalkantine Quiz 

 

Op vrijdag 20 januari wordt traditioneel de grote voetbalkantine quiz georganiseerd bij 
vv “Steenbergen” Een avond vol met voetbalvragen. Weet jouw team de meeste vragen 
te beantwoorden? Hopelijk doen jullie weer gezellig mee. Meedoen gaat in teams van 
2-5 personen.  

Alle informatie op een rij:                                                                                                                                            

Datum: vrijdag 20 januari 2023                                                                                                           
Tijd:       20.00uur                                                                                                                                  
Team:    2-5 personen                                  

Inschrijven:    vooraf via martijn.hagens@gmail.com (10 euro per team)                                  
Locatie:           kantine vv Steenbergen 
 

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


 
 

 

                                                                                                   

 

                 

Avondje NAC 

A.s. vrijdag 6 januari reizen 3 bussen met in 

totaal 159 V.V. “Steenbergen”-leden en –

supporters afnaar het Rat Verlegh Stadion. 

Iedereen wordt om 18.00u op het Sportpark 

verwacht, waarna de bussen zullen om 

18.15u vertrekken vanaf het sportpark. 

 

Nieuwjaarsmixtoernooi & Nieuwjaarsreceptie 
 

Op zaterdag 7 januari trappen we bij V.V. "Steenbergen" 
het jubileumjaar af. In het 90e levensjaar van onze 
vereniging is de eerste zaterdag van het jaar direct vol 
met activiteiten: vanaf 14.30u tot 16.30u vind het 
Nieuwjaarsmixtoernooi voor de senioren plaats. 

Nadat de seniorenleden op het 
veld de oliebollen en champagne 
weer hebben verbrand, zal om 
17.00u in de kantine de 
Nieuwjaarsborrel van start gaan!  

 

Vertraging opknappen oprijlaan Sportpark Seringenlaan 

Ondanks het feit dat de gesprekken hierover al een flinke tijd lopen, gaat de 
Gemeente Steenbergen het opknappen van de oprijlaan van het 
Gemeentelijk Sportpark aan de Seringenlaan niet voor het jubileumweekend 
voor elkaar krijgen. Het is begroot in 2022, stond gepland voor dit najaar 
maar er is een complicerende factor opgetreden: diverse bomen aan de kant 
van het kunstgrasveld zijn niet meer stevig genoeg om daar langere tijd te 
staan. Deze zullen gekapt moeten worden (waarvoor de Gemeente een 
vergunning aan moet vragen) en er zullen, conform regelgeving, voor elke 
gekapte boom twee nieuwe teruggeplaatst worden. 

 

 

 

Behalve het aanvraagtraject voor de vergunning, 
moet er ook nog naar financiële middelen voor 
de kap en planting worden gezorgd én moet het 
gemaakte plan in overleg met het in de arm 
genomen ingenieursbureau aangepast worden.  

Om te voorkomen dat de oprijlaan in een cruciale periode niet beschikbaar zou zijn, is besloten om het 
tot zeker na de jubileumviering te laten wachten. Als bestuur betreuren we het feit dat hiermee de 
werkzaamheden flink uitgesteld worden, maar we hechten er waarde aan om een mooie en duurzame 
oplossing te vinden. 

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


 
 

 

  

In Reünie op zondag 19 maart 2023 

Op zondag 19 maart, tijdens het jubileumweekend, zal V.V. 

“Steenbergen” een grote reünie organiseren. Jos Bolders, Goof 

Musters, Wim vd Wegen en John Rommers zijn al enkele maanden 

bezig met deze reünie voor (oud)-leden.  Via oude ledenlijsten, foto’s 

en mond-tot-mond-reclame worden zoveel mogelijk namen en 

gegevens vergaard. Het doel is om zoveel mogelijk leden persoonlijk uit 

te nodigen, liefst per e-mail maar ook postadres zijn goed bruikbaar. 

De commissie roept dan ook alle huidige leden op om zoveel mogelijk namen (liefst incl. 

contactgegevens) door te sturen naar onderstaande contactgegevens. Daarnaast hoopt het dat de oud-

leden die half januari geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, zich nog vooraf zullen melden 

zodat een goede inschatting van de drukte gemaakt kan worden. 

Aanmelden kan bij John Rommers, zowel telefonisch (06-53354493) als per mail 

(j.rommers@hotmail.com)  

Foto’s            De commissie roept verder nog op om foto’s uit vervlogen tijden vooraf af te geven bij John                                     

Rommers (Seringenlaan 130) of hierover contact over op te nemen met John. Uiteraard zullen we er na 

de reünie voor zorgen dat ze weer bij de juiste personen terug worden bezorgd. 

 
 

Beste Blauw-Witters, vooral vooruitkijkend naar een geweldig 
jubileumjaar wensen wij iedereen een gezond en sportief 2023 ! 

 
 

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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