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Nieuwsbrief 
v.v. “Steenbergen” 

Februari 2022 
Activiteiten jubileumjaar o.a.: 
 

Zaterdag 11 februari: Classic Football Shirts Kantinefeest 
Zaterdag 11 februari organiseert zaterdag2 het Classic Football 
Shirts Kantinefeest! Vanaf 16.00u zal DJ Wesley het dak van de 
kantine af draaien voor een spetterende party! Trek je meest 
classic voetbalshirt aan (of van een onbeduidende club van je 
vorige vakantiebestemming) en we zien je in onze kantine! 

 
Zondag 19 februari: Snertwedstrijd 2023 
Bietboeren en Meerminnen, 
Komt da zien, de Snertwedstrijd komt er weer aan! 
Op zondag 19 februari 2023 is het weer zo ver dan gaan we 
weer gezellig met z'n allen carnaval vieren in de kantine.  
U bent weer allemaal van harte welkom deze middag op het 
sportpark waar de kantine vanaf 13:11 uur zijn deuren zal 
openen, de aftrap van de wedstrijd zal om 14:11 uur waarna er 
voor iedere aanwezige een lekkere kom snert of tomatensoep 
zal klaar staan. 
Trek uw mooiste, gekste en leutigste carnavalsoutfit aan en 
hopelijk zien wij u 19 februari op het sportpark. 
Zondag 19 februari 2023 
Kantine open 13:11 uur 
Aftrap Snertwedstrijd 14:11 uur 
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Op vrijdag 17 maart trappen 
we het jubileumweekend af 
met de wedstrijd   
Oud VV Steenbergen –  
Oud NAC.  
De aanvang is 19:30 uur. Deze 
wordt voorafgegaan door 
wedstrijden van de jongste 
jeugd en de veteranen. 
 
Zaterdag 18 maart staat 
overdag de jeugd centraal met 
een voetbalclinic voor de 
jongste teams en led-voetbal 
in het donker voor de oudste 
jeugd. Via de trainers en leider 
worden de aanmeldingen 
geregeld. ‘s Avonds is er de 
grote feestavond voor leden 
en partners, met muziek van 
verscheidene artiesten. Op 
zondag 19 maart is de reünie 
waar zich inmiddels al veel 
leden en oud-leden voor 
hebben aangemeld. 
 

In de volgende nieuwsbrief 
volgt uitgebreidere informatie 
over het jubileumweekend. 
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v.v. ”Steenbergen” JO17-1 pakt titel 2e fase 

 
 

In de 1e klasse (2e fase) heeft de JO17-1 ongeslagen beslag gelegd op de kampioensschaal. 
Het team wist van zowel Hoeven, Seolto, Unitas’30 (2), vv Rijen, VVR, Gloria UC en The Gunners te 
winnen. In de 1e fase eindigde het team nog gelijk op de 1e plaats met Hoeven en Seolto, nu bleef het 
deze teams voor. 
 

De titel betekent promotie naar de hoofdklasse voor de 3e fase, hierin treft het o.a. de 1e teams van 
grote verenigingen als MOC’17, Roosendaal, Virtus, Zeelandia Middelburg. 

 

 
Stafleden eerste elftal blijven ook seizoen 2023/2024 

 

In navolging van de overeenkomst met hoofdtrainer Peter van Poortvliet heeft het bestuur de 
overeenkomsten met assistent-trainer Marc van der Wegen, verzorgster Denise van Steen en 
elftalleider Rob Driessen met ten minste 1 seizoen verlengd. Daarnaast heeft ook assistent-
scheidsrechter Gerard de Heer aangegeven deze rol te willen blijven vervullen. 
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Interne scheidsrechtercursus jeugdleden 
 
Afgelopen donderdag zijn na een intensieve cursus  

• Pax Manders 

• Luka Krijnen en  

• Rick den Haan  
geslaagd als jeugdscheidsrechter bij V.V. “Steenbergen”. 
Gefeliciteerd jongens en veel fluit plezier! 
 
Meer informatie over de arbitrage bij V.V. “Steenbergen”? Kijk op 
onze website: https://vvsteenbergen.nl/scheidsrechters/ 

 
 

Heren 35+-1 pakken najaar kampioenschap 

 
Het 35+-1 team is ongeslagen kampioen geworden in de 1e klasse – donderdag 5.  
Met een doelsaldo van maar liefst 85 voor en 10 tegen zijn in 9 wedstrijden gemiddeld genomen ruim 9 
doelpunten per wedstrijd gescoord.  
Dit grote niveauverschil was in meerdere poules (1e klasse – donderdag 1 t/m 6) aanwezig. In de laatste 
wedstrijd speelde het tegen concurrent MOC’17 35+-4, in Bergen op Zoom werd met 0-5 gewonnen. 
 
 
Gelukkig heeft dit de KNVB doen besluiten om de zes 
poules op de helft van de competitie opnieuw in te 
delen. Vanaf donderdag 2 februari start Steenbergen 
35+-1 in de 1e klasse – 1. In deze poule zijn vijf 
nummers 1 en één nummer 2 van vijf poules uit de 
eerste competitiehelft ingedeeld. Door deze nieuwe 
indeling treft Steenbergen 35+-1 de tweede 
competitiehelft gelijkwaardige tegenstanders, daardoor 
ontstaat een mooie sportieve uitdaging. 
 

 

TROFEEPALEIS GOUDEN SCHOEN KLASSEMENT 
Er werd in januari weer voorzichtig gevoetbald, sommige teams kwamen 2 
keer in actie, andere nog niet en zullen de komende maanden veel moeten 
inhalen. Doelpunten werd er ook gemaakt, koploper Nina Vermaat kwam tot 
drie treffers en loopt hiermee verder uit, waardoor de heren de komende tijd 
aan de bak zullen moeten om haar nog in het zicht te krijgen. 

 
                          Tussenstand per 1 februari 2023 
                          1. Nina Vermaat (dames1 & dames2): 21 doelpunten 
                          2. Ramon van de Kasteele (35+-1 & 4e elftal): 17 doelpunten 
                          3. Patrick Kerp (35+-1): 13 doelpunten 
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Tactische borden in kleedkamers 1, 2, 3 en 4  
 

Op verzoek van onze trainers hangen 
nu in de “thuis” kleedkamers tactische 
borden, die de voorbesprekingen een 
stuk gemakkelijke maken. 
 

De magneten en goed gekeurde stiften 
liggen voor je klaar bij het 
wedstrijdsecretariaat. 
Dus als je je komt melden, vraag er 
even naar ! 
 

Voor één keertje zijn we een klein beetje egoïstisch;   
de borden/magneten zijn alleen voor de  
v.v. ”Steenbergen”- teams 
 

 

 
v.v. “Steenbergen” gastheer voor de KNVB UEFA C opleiding 

 
In het kader van de opleiding mocht onze trainer Niels Frekenhorst een 3-tal avonden organiseren voor 
“zijn” cursusleider en cursisten.  Uiteraard werkten wij van harte mee om deze avonden te laten slagen. 

 
Wij wensen Niels veel succes want hij moet nog flink doorzetten en hard werken  

om dat mooie diploma binnen te halen  

 

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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