
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

                                  
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v.v. Den Hoek Vooruit (opgericht 24 -08-1933)  
 

Bankrekeningnummer  : NL 82 RABO 0159903564 t.n.v. v.v. DHV 

Sportpark ” D’n Hoekschop”  
Sportpark en Kantine   :  Bloemendaalse Zeedijk 2b     

Kantinebeheerder   : Adriaan Bastiaansen   

Postadres v.v. D.H.V.   : Bloemendaalse Zeedijk 2b    

4765 BP  Zevenbergschen Hoek 

Telefoon    : 0168-452983 

E-mail     : algemeen@vvdhv.nl 

Website v.v. D.H.V.    :          www.vvdhv.nl 

Clubkleuren    : Rood shirt, witte broek en rood/witte kousen 

District    : Zuid 1 zaterdag 

 

Bestuurssamenstelling: 

Hoofdbestuur: 

Voorzitter    : Martin van de Klundert    06-22655456 

Secretaresse    : Charlotte den  Reijer   06 50925699 

Penningmeesteres   : Jopie Rovers       06-24971356 

PR/Sponsoring   : Vacant    

Wedstrijdsecretaris   : Arian Broere     06-38548130 

Algemene zaken   : Adriaan Bastiaansen   06-14783922 
Onderhoud    : Jesper de Rond  06-23900886 

Jeugdzaken    : Zie jeugdbestuur 

Ledenadministratie   : Patrick Koreman 

 

Jeugdbestuur: 

Voorzitter    : vacant  

Wedstrijdsecretaris   : Albert van Geloof   06-18559368 

Jeugdcoördinator    : Hawar Mouhiddine  06-36222630 

Overige bestuursleden:  : Ron van der Heijden  06 53698464 

Aziz Regui   06-36271598 

Miranda Soeters  06-28179175 

Bas Giesen   06-48403787 

Contributies 

Rustende leden   : € 3,00 per maand  

4 en 5 jaar    :  € 5,00 per maand  

6 t/m 11 jaar    : € 7,00 per maand  

12 t/m 15 jaar    : € 9,00 per maand  

16 jaar en ouder   : € 12,00 per maand Seniorenleden   

  
Aan- en afmelden lidmaatschap:  

Aan- en afmeldingen kunnen schriftelijk worden gestuurd naar:  

*het algemene adres: algemeen@vvdhv.nl;  

*ledenadministratie: p.koreman@live.nl of  

*via een brief die u kunt inleveren op het adres van de ledenadministratie:  

Schrepel 3 te Zevenbergschen Hoek.  

Elk lid is verplicht contributie te betalen voor het gehele seizoen, ongeacht het tijdstip van opzeggen tijdens het 

seizoen. Het seizoen loopt van 01 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Afmeldingen voor het volgende 

seizoen dienen te geschieden voor 31 mei van het lopende jaar. Dit in verband met de indeling van de elftallen 

voor het volgende seizoen.  

http://www.vvdhv.nl/


v.v. Tussen Puinhopen Opgericht (opgericht 1 februari 1946) 
 

Postrekeningnummer   : NL34INGB0002032140 t.n.v.  v.v. T.P.O. 

 

Postadres v.v. T.P.O.   : Klaverstraat 4,  4781 AV Moerdijk. 

Clubkleuren    : Oranje-Zwart 

 

Bestuurssamenstelling: 

 

Voorzitter               : Ludo van Gils                        06-23916379 

Secretaris    : Bianca Verstappen  06-23731796 

Wedstrijdsecretaris senioren  : Jaap de Visser   0168-412861 

Penningmeester   : Meindert en Carla Bijleveld  0168-412490 

PR/Sponsoring   : Meindert Bijleveld   

Beheer terrein    : Piet Korteweg   0168-412836 

 

Verzorging    : Corné Brant   0168-412262 

      

 
Sportpark “De Klaverweide”  
Sportpark en Kantine   :  Wethouder Mattheestraat 8 0168-412717 

Kantine beheerders   : Yvonne Brant           0168-412262 

 

Contributies 
 

Seniorenleden      : 130,=    Euro   per seizoen 

Jeugdleden tot en met 16 jaar(peildatum 1 juli) :   70,=    Euro   per seizoen 

Jeugdleden vanaf 16 jaar(peildatum 1 juli)  : 130,=    Euro   per seizoen 

Vaste (jeugd) kaderleden    :   25,=    Euro   per seizoen 

 

 

 

Jeugdsecretariaat. 

 

Jeugdsecretariaat                      : Jacqueline van Run 

      Tel Mob: 06-28950881    

      E mail:  tpojeugd@ziggo.nl  

 

Jeugd coördinator:    :           Andre v/d Herik 

                  Tel Mob: 06-42121115 

                                                                        E mail: vandenherikandre@gmail.com 

 

Site v.v. T.P.O.      :         www.vvtpo.nl 

 

 

 

 

 

mailto:tpojeugd@ziggo.nl
mailto:vandenherikandre@gmail.com
http://www.vvtpo.nl/


v.v. Voetbal Ons Vermaak  ( opgericht 10 oktober 1938) 
 

ING Bank rekeningnummer (IBAN) : NL02 INGB 0002 9811 82 t.n.v. v.v. V.O.V. 

Postadres v.v. V.O.V.   : Ringweg 8 4771 RE Langeweg 

Clubkleuren    : Rood - Wit 

 

Bestuurssamenstelling: 

 

Voorzitter    : Piet Machielse  06-47191784 

Secretaris    : Remco van Ginneken  06-12222482 

Wedstrijdsecretaris senioren  : Remco van Ginneken  06-12222482 

Penningmeester   : Jan van Nispen  0168-325507 

Jeugdcoördinator    : Remco van Ginneken   06-12222482 

       

 

Sportpark “De Waai”  
Sportpark    :  Kloosterlaan 12 Langeweg           

 

Jeugdsecretariaat. 

 

Jeugdsecretaris/Coördinator   :   Remco van Ginneke 

Ringweg 8 

4771 RE Langeweg 

Tel.  0168-324628 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste sportvrienden/ouders/grootouders, 

 

Op dit moment is het nog volop vakantie. Echter de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 

zijn weer volop in gang. Hierbij de nieuwe presentatiegids 2019/2020. 

 

Dit wordt het 3
e
 seizoen van de samenwerking tussen onze drie verenigingen. Uiteraard zullen 

we ook dit eerste seizoen weer tegen verbeterpunten aanlopen, maar als we er met z’n allen 

ons best er voor doen, dan zal het ook dit seizoen weer gaan lukken. Dit kan alleen maar door 

positief te zijn tegen elkaar en iedereen in zijn waarde laten. 

Ons hoofddoel blijft dat ieder kind zoveel mogelijk in zijn eigen dorp kan blijven voetballen 

en dat is ons ook dit jaar grotendeels gelukt.  

 

In deze presentatiegids hopen we vele vragen van jullie te kunnen beantwoorden. Zijn er toch 

nog vragen, neem dan gelijk contact op met je leider. 

 

 

Vanaf 12 en 19 augustus 2019 starten de trainingen de jeugd gevarieerd over de 3 

verenigingen.  De indeling van de elftallen  met de trainingsdagen en de naam van de trainer 

worden verder in deze gids bekend gemaakt.    

 

Naast de gebruikelijke trainingen en wedstrijden staan er komend seizoen natuurlijk ook weer 

andere activiteiten op het programma. Wij hopen dat iedereen daar weer heel veel plezier aan 

zal beleven. 

 

In deze presentatiegids tref je alle namen en telefoonnummers aan van je trainer(s) en 

leider(s), de indeling van de elftallen en nog veel meer andere zaken. 

 

Heb je vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

Wij wensen je in ieder geval veel plezier en een sportief verloop van het voetbalseizoen toe. 

 

Namens de jeugd coördinatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeugdcommissie combi DHV-TPO-VOV : 

 

Bij de start van dit seizoen (c.q. samengaan van de jeugdafdelingen van de 3 verenigingen) is 

een commissie samengesteld die de belangen behartigt van de jeugdleden en 

trainers/begeleiders en de jeugdcoördinator van de desbetreffende vereniging. 

De jeugdcommissie komt periodiek bij elkaar om alle lopende zaken van de combi door te 

nemen. 

 

Mochten zich problemen voordoen op of rond het veld waarvan u of uw zoon/dochter denkt 

dat dit niet bespreekbaar is met de jeugdcoördinator, leider of trainer, dan is het mogelijk dit 

naar voren te brengen bij onderstaande personen: 

- de leden van v.v. DHV bij Albert van Geloof of het jeugdbestuur zie blz 2 

- de leden van v.v. TPO bij Andre v/d Herik of Jacqueline van Run 

- de leden van v.v. VOV bij Remco van Ginneke. 
Deze personen zullen u uiteraard op de hoogte houden van het vervolg. 

 

Jeugdcoördinatoren  

 

Zoals al eerder aangegeven, heeft elke vereniging zijn eigen coördinator. Deze coördinator 

zorgt voor de communicatie tussen de trainers/begeleiders en de site manager binnen zijn/haar 

vereniging. Onze combi jeugdvereniging is een samenwerkingsverband die qua communicatie 

zeker zijn zorg nodig heeft. Het gebruik van de sites is nodig om alles duidelijk gestroomlijnd 

te laten verlopen. De coördinatoren zijn van alle wedstrijdschema’s, af- en aanwezigen tijdens 

wedstrijden, vervoer etc. op de hoogte.  

 

Onderlinge afspraken 

 

Om ervoor te zorgen dat alle activiteiten ook zo goed mogelijk kunnen verlopen, willen wij 

hieronder wederom de bekende afspraken met jullie maken. Wanneer wij ons met z’n allen 

aan die afspraken houden, gaan we zeker een fijn, sportief en gezellig seizoen tegemoet. 

 

De afspraken met de kinderen: 

 

 Op tijd aanwezig zijn; 

 Zowel op de training als tijdens de wedstrijd scheenbeschermers dragen.  

 Wanneer je het jezelf aanleert om er ook mee te trainen, merk je na een poosje niet 
eens meer dat je ze aanhebt; 

 Als het slechter weer wordt, is het ook verplicht om in een trainingspak te trainen. Dit 

i.v.m. het voorkomen van blessures vanwege te koude spieren. De trainers zullen tijdig 

aangeven wanneer dit ingaat. Vanaf 1 oktober tot 1 april is het verplicht om  in een 

trainingspak te trainen. 

 Voor aanvang van een wedstrijd allemaal in de kantine (DHV/TPO) / bij de 
gymzaal(VOV) verzamelen. Jullie leiders zullen daar ook zijn en op deze manier 

kunnen zij nagaan of iedereen er ook is; 

 Wanneer je niet aanwezig kunt zijn bij een training of wedstrijd, meld je dan tijdig af. 
Wanneer wij dat op tijd weten kunnen wij nog anderen vragen om mee te doen. Te 

weinig spelers zou kunnen betekenen dat een wedstrijd niet doorgaat. Dat kan toch 

nooit de bedoeling zijn!!! 

 Na een wedstrijd is het verplicht om te douchen, tenzij er met de desbetreffende leider 

een andere afspraak is gemaakt. 



 Tijdens de trainingen en wedstrijden sportief zijn. Dat betekent dat je niemand 

opzettelijk schopt of neerhaalt en zeker niet dat je een grote mond opzet tegen 

tegenstanders, medespelers, trainers, leiders en scheidsrechter. 

 Het trainingspak wat je in bruikleen krijgt, mag alleen worden gedragen voor, tijdens 
en kort na de wedstrijd. Indien je je niet aan deze afspraak houdt, betekent dit dat je je 

combi trainingspak in moet leveren bij de vereniging.  

Wees ook zuinig met het trainingspak en zorg ervoor dat het aan het eind van het 

seizoen weer heel terug komt.  

 

 

De afspraken met de (groot)ouders: 

 

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers. 

 Gebruik geen tactische kreten, want de jongelui hebben het al moeilijk genoeg met de 
bal, zichzelf en de tegenstander.  

 Laat het coachen over aan de trainer, coach of leider. Geef zelf dus geen  

aanwijzingen, uw kind kan toch maar naar 1 persoon tegelijk luisteren.  

 Blijf altijd positief, juist ook bij verlies, wordt niet boos.  

 Scheidsrechters doen ook hun best, bemoei u niet met hun  
beslissingen.  

 Gun uw kind, het kind-zijn, want het moet nog zoveel en zo lang leren.  

 Winnen, maar ook verliezen, hoort nu eenmaal bij het voetbalspel, accepteer  
dat.  

 Goed voorbeeld, doet goed volgen o.a. door taal, gedrag, complimentjes,  
etc.  

 Bemoei u niet met de opstelling van het team.  

 Er wordt niet gediscrimineerd. Indien dit het geval is, zijn wij genoodzaakt hiervoor 

andere maatregelen te nemen. 

 

Als je deze afspraken ziet en een ieder houdt zich hieraan, dan moet het weer een geweldig 

seizoen worden. 

 



Kantine DHV 

 

Beheerder Adriaan Bastiaansen, Bloemendaalse Zeedijk 2b, kantine tel. 0168-452983 

 

Kantine TPO (zaterdag). 
 

Beheerster Yvonne Brant, Steenweg 56, tel 412262, Kantine tel 0168-412717 

 

Voetbaltenue ’s. 

 

Tijdens de najaar competitie speelt elk team in hetzelfde tenue. Dit kan dus het tenue van 

DHV zijn of het combi tenue van TPO/VOV. Deze zijn verdeeld over de verschillende teams. 

Per team wordt dit later in deze brochure nog aangegeven. Deze spullen mogen jullie 

gebruiken maar blijven eigendom van de verenigingen. Alle drie de verenigingen zullen 

ervoor zorgen dat de tenues ieder weekeinde dat zij gebruikt worden ook weer netjes 

gewassen zullen worden. 

 

Trainingspakken 

 

De trainingspakken hebben jullie allemaal nog in eigen bezit. Wees hier wel zuinig op. Indien 

er een rits kapot is, laat je ouders deze dan even maken. 

Dit trainingspak is bestemd om te dragen vóór en na de wedstrijden en/of bij eventuele 

wisselbeurten. Het is uiteraard niet toegestaan met het pak te trainen of er de hele 

zaterdag mee rond te blijven lopen. Indien dit wel gebeurt, kan het zijn dat die bewuste 

jeugdspeler zijn trainingspak moet inleveren bij de vereniging. Als vereniging zijn wij 

zuinig op de spullen en wij gaan ervan uit dat eenieder, die een trainingspak in 

bruikleen heeft dit ook is en zich aan de hierboven gestelde regels houdt. Spreek elkaar 

hier ook op aan. 

Aan het einde van het seizoen moet het trainingspak weer in goede staat worden ingeleverd. 

Reparaties aan kapotte trainingspakken of vermiste trainingspakken kunnen worden verhaald. 

 

Scheenbeschermers 

 

Het dragen van scheenbeschermers is voor alle jeugdleden verplicht!!!!! 
 

Badslippers 

 

Tijdens het douchen na een training of een wedstrijd is het dragen van badslippers verplicht. 

 

Zaterdagploeg 

 

Ook dit jaar zullen er op zaterdag vrijwilligers aanwezig zijn, die ervoor zorgen dat op 

zaterdag de tegenstanders worden ontvangen, wedstrijdformulieren ingevuld worden en nog 

vele andere zaken.  

 

De personen, die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld bij thuiswedstrijden op 

Zevenbergschenhoek zijn Albert van Geloof en de desbetreffende leider die op dat moment 

met zijn team thuis speelt. 

 



De personen, die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld bij thuiswedstrijden op Moerdijk 

zijn: Jacqueline van Run, Piet Korteweg , Meindert Bijleveld en Jaap de Visser.  

 

De persoon, die dit bij thuiswedstrijden op Langeweg zal verzorgen is: Remco van Ginneke. 

. 

Op de opstelling zal kenbaar worden gemaakt, welke persoon aanwezig is namens de 

zaterdagploeg. Zoals u ziet is de spoeling dun bij de zaterdagploeg. Heeft u interesse om ons 

hierbij te helpen of vragen over deze functie laat het dan even weten aan één van de jeugd 

coördinatoren. 

 

 

 

Openingstijden kantine. 

 

DHV 

Tijdens alle trainingsavonden is de kantine open. Hier kan men terecht om wat te kopen, met 

de aanwezige spelletjes te spelen of een potje te darten. 

Het is vanzelfsprekend dat je na gebruik alles weer netjes achterlaat. 

 

 

Sinds 1 juli 2008 geldt een algemeen rookverbod. Dit geldt voor beide kantines. 
 

Competitieprogramma c.q. afgelastingen. 

 

De wedstrijdprogramma’s c.q. afgelastingen kunt u op zowel de site en facebook van v.v. 

TPO als op de site van v.v. DHV  vinden. Daarnaast worden deze ook gemaild naar alle 

kinderen waarvan het E-mail adres bij ons bekend is. Bij DHV maakt men gebruik van de 

teamgroepsapps. Heeft u een ander of een nieuw E-mailadres geef dit dan door aan een van de 

coördinatoren van v.v. DHV Albert van Geloof, v.v. TPO Jacqueline van Run of aan de 

coördinator van v.v. VOV Remco van Ginneke. 

 

Op het publicatiebord bij de ingang van het DHV- en TPO-complex zullen tevens de 

wekelijkse wedstrijdprogramma’s en opstellingen worden opgehangen. 

 

Algehele afgelastingen door de KNVB kan men ook op tv zien via teletekst, 

Pagina 603, Zuid I, categorie B. 

 



2e hands voetbalschoenen. 

 

In de kantine van v.v. TPO staat een bak met 2e hands voetbalschoenen. Je mag deze bak zelf 

“aanvullen” of “plunderen”. Gooi daarom gebruikte schoenen die nog goed zijn nooit weg, 

maar stop ze in deze bak, misschien kan je er een ander blij mee maken. 

 

Te koop 

 

De mogelijkheid bestaat om bij Yvonne Brant (zaterdag in de kantine) voetbalsokken van v.v. 

TPO te kopen. 

 

 

Aanvang training 

 

Bij de afzonderlijke teams kunt u zien wanneer de trainingen starten. Omdat de nodige teams 

bij diverse clubs trainen, wordt hiervan een schema gemaakt. Dit schema krijgt u overhandigd 

van de leider van het desbetreffend team. Deze schema’s kunt u ook terugvinden in de kantine 

van v.v. DHV en v.v. TPO. 

 

Aanvang competitie 

 

Zoals er het er nu uitziet, zal de voetbalcompetitie voor de jeugd starten op zaterdag 21 

september 2019. Voordat de competitie begint zijn er eerst drie ronden met bekerwedstrijden. 

De eerste bekerwedstrijd zal 1 september zijn. 

 

 

Afmeldingen voor trainingen en wedstrijden 

 

Voor de wedstrijden ontvangen jullie iedere week een opstelling. 

Deze proberen wij voor woensdag te versturen. 

Onder de indeling per team staan de telefoonnummers van de leiders per team. 

Bij deze leiders en/of trainers moeten de afmeldingen doorgegeven worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

DHV/TPO/VOV JO19 seizoen 2019-2020 
 

 

Leiders/trainers 
 

1. Hawar Mouhiddine 06-36222630 

2. Albert van Geloof 06-18559368 

 

 

Trainingstijden 

 

Dinsdagavond van 18:30 tot 19.30 uur bij v.v. DHV 

Donderdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur bij v.v. DHV 

De eerste trainingsavond is op dinsdagavond 13 augustus 2019. 

 

Afmelden voor trainingen en wedstrijden 

 

Afmelden voor een training bij Hawar of Albert voor 16:00 uur. 

Afmelden voor een wedstrijd bij Hawar of Albert (voor donderdagavond). 

 

Tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. 

 

Bij een thuiswedstrijd dien je een uur van tevoren aanwezig te zijn. Bij een uitwedstrijd kan 

de tijd verschillen. Dit is afhankelijk van het feit waar er gevoetbald wordt.  

Jullie krijgen 1 weken van tevoren via de gebruikelijke manier te horen hoe laat en waar jullie 

aanwezig moeten zijn. Thuis wedstrijden worden alleen bij DHV Gespeeld. 

 

Vervoer tijdens uitwedstrijden 

 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer naar uitwedstrijden. Stem dit zoveel mogelijk 

met elkaar af. Indien nodig kan er een rijschema gemaakt worden, maar vooralsnog is dit nog 

niet nodig geweest. 

 

Overige zaken 

 

Zijn er overige zaken, problemen of klachten, neem dan contact op met de leider of trainer. 

Komt u er met deze personen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie. Gooi de 

vuile was niet buiten, maar laten we met zijn allen proberen de intern op te lossen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tenue 

Het JO19 team speelt tijdens de najaar competitie in het tenue van v.v. D.H.V. 

 

Spelers JO19 2019-2020 

  

1. Bosch, Ken van de  

2. Brink, Max van de 

3. Brink, Tom van de 

4. Geloof, Xander van  

5. Gool, Thomas van 

6. Hoegen, Yonnick 

7. Koevoet, Max 

8. Lambregts, Marc 

9. Lormann, Dalyan 

10. Lormann, Derin 

11. Oosterhout, Jarrik 

12. Oosterhout, Thieme 

13. Pals, Freek 

14. Reijer, Jelle den 

15. Meeuwissen, Teun 

16. Willemse, Jaimy 

 

 

Competitie indeling: JO19 4
e
 klasse 

 

        Vereniging                                Tijd Plaats 

1  Beek Vooruit Jo19-3 13.00 Prinsenbeek 

2  St DHV/TPO/VOV Jo19-1 11.00 Zevenb. Hoek   

3  FC Dordrecht Jo19-1 15.00 Dordrecht 

4  Internos Jo19-2 11.30 Etten Leur 

5  Jeka Jo19-7 16.00 Bavel 

6  Madese Boys Jo19-3 14.30 Made 

7  Noordhoek Jo19-1 12.00 Noordhoek 

8  Roosendaal Jo19-5 15.00 Roosendaal 

9  Terheijden Jo19-2 14.30 Terheijden 

10  Unitas’30 Jo19-4 16.30 Etten Leur 

11  v.v Papendrecht Jo19-2 14.30 Papendrecht 

 

Beker indeling Jo19-1 4
e
 Klasse 

 

1. Wieldrecht Jo19-2 12.30 Dordrecht 

2. DHV/TPO/VOV Jo19-1 11.00 Zevenb. Hoek 

3. Madese Boys Jo19-2 14.30 Made 

4. Beek Vooruit Jo19-4 15.00 Prinsenbeek 

 



DHV/TPO/VOV JO15-1 seizoen 2019-2020 

 

 
 

Leiders/trainers 
 

1. Ron van der Heijden 06-53698464 

2. Milton Nollen 06-46198233 

 

 

Trainingstijden 

 
De pupillen van de JO15-1 trainen op 

Dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur  

Donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur  

De eerste trainingsavond is op dinsdag 20 augustus 2019 bij DHV 

Trainen alleen bij DHV 

 

Afmelden voor trainingen en wedstrijden 

 

Afmelden voor een training via een app bij Ron van der Heijden voor 16:00 uur. 

Afmelden voor een wedstrijd via een app bij Ron van der Heijden (voor donderdagavond). 

 

Tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. 

 

Bij een thuiswedstrijd dien je 45 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij een uitwedstrijd 

kan de tijd verschillen. Dit is afhankelijk van het feit waar er gevoetbald wordt.  

Jullie krijgen 2 weken van tevoren via de gebruikelijke manier te horen hoe laat en waar jullie 

aanwezig moeten zijn. Thuis wedstrijden worden alleen bij DHV gespeeld. 

 

Vervoer tijdens uitwedstrijden 

 

Door de leiders zal in overleg met ouders een schema worden gemaakt, zodat alle ouders een 

keer rijden. Hiermee voorkomen we dat niet altijd de leiders of dezelfde ouders moeten rijden. 

Deze schema’s worden bij de opstelling vermeld.  

 

Overige zaken 

 

Zijn er overige zaken, problemen of klachten, neem dan contact op met de leider of trainer. 

Komt u er met deze personen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie. Gooi de 

vuile was niet buiten, maar laten we met zijn allen proberen de intern op te lossen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tenue 

Het JO15-1 team speelt tijdens de najaar competitie in het tenue van v.v.DHV 

 

Spelers JO15-1 2019-2020            
         

1. Berg, Stijn v/d 

2. Bruin, Levi de, Emil 

3. Dongen, Tim van 

4. Gerkema, Jesse 

5. Gerkema, Ruben 

6.  Geloof, Esmee van 

7. Heijden, Pleun v/d 

8.  Heijden, Stijn v/d 

9. Lambregts, Iris 

10. Made, Tom v/d 

11. Meeuwissen, Pepijn 

12. Mooij, Esme de 

13. Pals, Jacco 

14.       Shil, Vishnu 

 

Competitie indeling JO15-1  5
e
 klasse 

 

       Vereniging                      Tijd Plaatst             

1      Baronie Jo15-7 11:30 Breda 

2  Boeimeer Jo15-4 13:15 Breda 

3  DHV/TPO/VOV Jo15-1 11:30 Zevenb. Hoek 

4  DIA Jo15-3 11.00 Teteringen 

5  HZ’75 Jo15-1 11.00 H Zwaluwe 

6  Jeka Jo15-10 13.00 Bavel 

7  Rijen Jo15-3 12.30 Rijen 

8  SC ’t Zand Jo15-6      12.45 Tilburg 

9  TPO/DHV/VOV Jo15-1 11:00 MD/LW 

10  TSC Jo15-4 13.30 Oosterhout 

11  Terheijden Jo15-2 12:00 Terheijden 

12  The Gunners Jo15-2 12.30 Breda 

 

Beker indeling Jo15-1 
 

1. DHV/TPO/VOV Jo15-1 11.30 Zevenb. Hoek 

2. HZ’75 Jo15-1 11.00 Hooge Zwaluwe 

3. Jeka Jo15-8 12.00 Bavel 

4. TPO/DHV/VOV Jo15-1 11.00 Moerdijk/ Langeweg 

 

 

 

 



TPO/DHV/VOV Jo15-2 seizoen 2019-2020 
 

 

Leiders/trainers 
 

1. Remco Van Ginneke 06-12222482 

2. Ad Kapitein 06-47396992 

3. Henk van Boxel  

4. Bart van Opdorp 06-48216045 

5. Jack de Bot 06-22452644 

6. Robert Vervenne Team begeleider 06-51550933 

 

Vlaggers 

1. Bart van Opdorp 

2. Jack de Bot 

 

 

Trainingstijden 

 

Maandagavond van 18:30 tot 20.00 uur bij v.v. VOV 

Donderdagavond van 18:30 tot 19.30 uur bij v.v. TPO 

De eerste trainingsavond is op maandagavond 12 augustus 2019 bij v.v VOV,  

 

Afmelden voor trainingen en wedstrijden 

 

Afmelden voor een training bij Robert Vervenne voor 16:00 uur. 

Afmelden voor een wedstrijd bij Robert Vervenne (voor donderdagavond). 

 

Tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. 

 

Bij een thuiswedstrijd dien je een uur van tevoren aanwezig te zijn. Bij een uitwedstrijd kan 

de tijd verschillen. Dit is afhankelijk van het feit waar er gevoetbald wordt.  

Jullie krijgen 1 weken van tevoren via de gebruikelijke manier te horen hoe laat en waar jullie 

aanwezig moeten zijn. Thuis wedstrijden worden bij TPO en VOV om en om gespeeld 

 

Vervoer tijdens uitwedstrijden 

 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer naar uitwedstrijden. Stem dit zoveel mogelijk 

met elkaar af. Indien nodig kan er een rijschema gemaakt worden, maar vooralsnog is dit nog 

niet nodig geweest. 

 

Overige zaken 

 

Zijn er overige zaken, problemen of klachten, neem dan contact op met de leider of trainer. 

Komt u er met deze personen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie. Gooi de 

vuile was niet buiten, maar laten we met zijn allen proberen de intern op te lossen. 
 

 

 



Tenue 

Het Jo15-2 team speelt tijdens de najaar competitie in het tenue van v.v. TPO/VOV 

 

Spelers JO15-2 2019-2020 

     

1. Bot, Manuel 

2. Dedic, Emil 

3. Dik, Denzel 

4. Gils, Stan van 

5. Koman, Tom 

6.         Kouwenberg, Jort 

7. Macinol, Bogdan 

8.  Meel, Lars 

9. Opdorp, Thijs van 

10. Roberts, Jody 

11. Vervenne, Koen 

12.  Vreugdenhil, Thijmen 

13. Wijk, Michel van 

14.       Willemse, Rik 

15.       Willemse, Tom 

 

 

Competitie indeling Jo15-2 5
e
 klasse 

 

       Vereniging                                 Tijd Plaats  

1  Baronie Jo15-7 11.30 Breda 

2  Boeimeer Jo15-4 13.15 Breda 

3  DHV/TPO/VOV Jo15-1 11.30 Zevenb. Hoek 

4  DIA Jo15-3 11.00 Teteringen 

5  HZ ’75 Jo15-1 11.00 Hooge Zwaluwe 

6  Jeka Jo15-10 13.00 Breda 

7  Rijen Jo15-3 12.30 Rijen 

8  SC ’t Zand Jo15-6 12.45 Tilburg 

9  TPO/DHV/VOV Jo15-1 11.00  MD/ LW 

10  TSC Jo15-4 13.30 Oosterhout 

11  Terheijden Jo15-2 12.00 Terheijden 

12  The Gunners Jo15-2 12.30 Breda 

 

Beker indeling Jo15-2 

 
1. DHV/TPO/VOV Jo15-1 11.30 Zevenb. Hoek 

2. HZ’75 Jo15-1 11.00 Hooge Zwaluwe 

3. Jeka Jo15-8 12.00 Bavel 

4. TPO/DHV/VOV Jo15-1 11.00 Moerdijk/ Langeweg 

 

TPO/DHV/VOV JO12-1 seizoen 2019-2020 



 

Leiders/ Trainers 

1. Brian van Run 06-41176296 

2. Bas Giessen 06-48403787 

 

 

Trainingstijden 

 
De pupillen van de JO 12 trainen op 

Maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur  

Woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 

De eerste trainingsavond is op maandag 19 augustus bij TPO  

Trainingen om de week Moerdijk-Langeweg 

 

 

Afmelden voor trainingen en wedstrijden 

 

Afmelden voor een training voor 16:00 uur. 

Afmelden voor een wedstrijd (voor donderdagavond). 

Dit kan via de groep app. 

 

Tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. 

 

Bij een thuiswedstrijd dien je 45 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij een uitwedstrijd 

kan de tijd verschillen. Dit is afhankelijk van het feit waar er gevoetbald wordt.  

Jullie krijgen 2 weken van tevoren via de gebruikelijke manier te horen hoe laat en waar jullie 

aanwezig moeten zijn. Thuis wedstrijden worden, 2 bij TPO, 2 bij VOV 1 bij DHV gespeeld. 

 

Vervoer tijdens uitwedstrijden 

 

Door de leiders zal in overleg met ouders een schema worden gemaakt, zodat alle ouders een 

keer rijden. Hiermee voorkomen we dat niet altijd de leiders of dezelfde ouders moeten rijden. 

Deze schema’s worden bij de opstelling vermeld.  

 

Overige zaken 

 

Zijn er overige zaken, problemen of klachten, neem dan contact op met de leider of trainer. 

Komt u er met deze personen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie. Gooi de 

vuile was niet buiten, maar laten we met zijn allen proberen de intern op te lossen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenue 



Het JO12 team speelt tijdens de najaar competitie in het tenue van TPO/VOV 

 

Spelers JO12-1 2019-2020 
 

1. Abdulkader, Abdullah Loay 

2. Dongen, Jasper van 

3. Giessen, Joy 

4. Herder, Ian den 

5. Lambregts, Guus 

6. Meel, Daan van 

7.  Mulder, Ryan 

8. Opdorp, Isis 

9. Pieterse, Scot 

10.  Vreugdenhil, Tim 

11. Vreugdenhil, Tom 

 

 

Competitie indeling JO12 4
e
 klasse 

 

      Vereniging                            Tijd Plaats 

1 ASWH Jo12-3 8.30 Hendrik Ido Ambacht 

2 DFC Jo12-1 10.30 Dordrecht 

3 Drechtstreek Jo12-5 11.30 Dordrecht 

4 Dubbeldam Jo12-1 12.15 Dordrecht 

5 GSO/ODS Jo12-1 8.30 Dordrecht 

6 Groote Lindt Jo12-2 8.30 Zwijndrecht 

7 Heerjansdam Jo12-2 11.30 Heerjansdam 

8 Oranje Wit Jo12-6 9.45 Dordrecht 

9 Sliedrecht Jo12-1 10.00 Sliedrecht 

10 TPO/DHV/VOV Jo12-1 9.00 MD/LW 

11 Wieldrecht Jo12-1 10.00 Dordrecht 

 

 

Beker indeling Jo12-1 

1. De Fendert Jo12-2 10.00 Fijnaart 

2. Klundert Jo12-2 08.45  Klundert 

3. SVC Jo12-1G 12.30 Standdaarbuiten 

4. TPO/DHV/VOV Jo12-1 11.00 Moerdijk 

 

 

  

 

 
 

 

 



TPO/DHV/VOV JO11  seizoen 2019-2020 

 

 

Leiders/trainers 
 

1. Marc Lambregts (cach) 06-36588955 

2. Ben Koelewijn (back up) 06-13235151 

3. Paul Lomeijer (back up) 06-53867801 

 

 
De pupillen van de JO 11. Trainen bij DHV 

Maandagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur  

Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur  

De eerste trainingsavond is op maandag 19 augustus 2019  

 

Afmelden voor trainingen en wedstrijden 

 

Afmelden voor een training bij Ben Koelewijn of Paul Lomeijer voor 16:00 uur  

Afmelden voor een wedstrijd bij Ben Koelewijn of Paul Lomeijer (voor donderdagavond). 

 

Tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. 

 

Bij een thuiswedstrijd dien je 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij een uitwedstrijd 

kan de tijd verschillen. Dit is afhankelijk van het feit waar er gevoetbald wordt.  

Jullie krijgen 2 weken van tevoren via de gebruikelijke manier te horen hoe laat en waar jullie 

aanwezig moeten zijn. Wedstrijden worden bij DHV en TPO om en om gespeeld 

 

Vervoer tijdens uitwedstrijden 

 

Door de leiders zal in overleg met ouders een schema worden gemaakt, zodat alle ouders een 

keer rijden. Hiermee voorkomen we dat niet altijd de leiders of dezelfde ouders moeten rijden. 

Deze schema’s worden bij de opstelling vermeld.  

 

Overige zaken 

 

Zijn er overige zaken, problemen of klachten, neem dan contact op met de leider of trainer. 

Komt u er met deze personen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie. Gooi de 

vuile was niet buiten, maar laten we met zijn allen proberen de intern op te lossen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tenue 

 

Het JO11-1 team speelt tijdens de najaar competitie in het tenue van DHV 

 

 

 

Spelers JO11 2019-2020 
 

1. Beek, Christ van 

2. Bruin, Luca de 

3.  Koelewijn, Quinten 

4. Kooremans, Chelsea 

5. Koreman, Sven 

6. Lomeijer, Simone 

7. Mulder, Duncan 

8. Nibbelke, Bram 

9. Noorloos, Jason van 

10. Verhoeven, Reinier 

 

 

Competitie indeling JO11-1  5
e
 klasse 

 

 Vereniging 
Aanvangstijd 

thuiswedstrijd 

1. Cluzona Jo11-1 10.30 Wouw 

2. De Fendert Jo11-2 10.15 Fijnaart 

3. De Schutters Jo11-1G 9.30 Stampersgat 

4. Halsteren Jo11-6 9.00 Halsteren 

5. Klundert Jo11-1 8.45 Klundert 

6. MOC’17 Jo11-7 8.30 Bergen op Zoom 

7. Roosendaal Jo11-7 10.00 Roosendaal 

8. Sc Kruisland Jo11-2 9.00 Kruisland 

9. TPO/DHV/VOV Jo11-1 9.30 Moerdijk/Langeweg 

10. Seolto Jo11-1 9.30 Zevenbergen 

11. Tholense boys Jo11-3 9.30 Tholen 

12. Unitas’30 Jo11-11 9.30 Etten Leur 

 

Beker indeling Jo11-1 

 

1. DIOZ Jo11-1 09.30 Zegge 

2. De Fendert Jo11-2 10.15 Fijnaart 

3. Klundert Jo11-1 08.45 Klundert 

4. TPO/DHV/VOV Jo11-1 09.30 Moerdijk/Zevenb. Hoek 

 

 

 

 

 

 

 



TPO/DHV/VOV JO10-1 seizoen 2019-2020 

 

Trainers 

   

1. Henk van Boxel 0168-412883 

2. Jimmy Clavan  

3. Milton Nollen 06-46198233 

   

   

Leiders 

 

1. Andre v/d Herik 06-42121115 

2. Joop Mosmans   

 

Trainingstijden 

 

De pupillen van de JO 10.1 trainen op 

Maandagavond van 18.30u tot 19.30 uur  

Woensdagavond van 18.30u tot 19.30 uur 

De eerste training is op maandag 19 augustus bij DHV 

De pupillen trainen op Moerdijk en Zevenb. Hoek 

 

Afmelden voor trainingen en wedstrijden 

 

Afmelden voor een training bij Andre v/d Herik voor 17:30 uur. 

Afmelden voor een wedstrijd bij Andre v/d Herik voor donderdagavond 18.00 uur 

 

Tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. 

 

Bij een thuiswedstrijd dien je 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij een uitwedstrijd 

kan de tijd verschillen. Dit is afhankelijk van het feit waar er gevoetbald wordt.  

Jullie krijgen 2 weken van tevoren via de gebruikelijke manier te horen hoe laat en waar jullie 

aanwezig moeten zijn. Thuis wedstrijden worden ome en om gespeeld bij DHV en TPO. 

 

Vervoer tijdens uitwedstrijden 

 

Door de leiders zal in overleg met ouders een schema worden gemaakt, zodat alle ouders een 

keer rijden. Hiermee voorkomen we dat niet altijd de leiders of dezelfde ouders moeten rijden. 

Deze schema’s worden bij de opstelling vermeld.  

 

Overige zaken 

 

Zijn er overige zaken, problemen of klachten, neem dan contact op met de leider of trainer. 
Komt u er met deze personen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie. Gooi de 

vuile was niet buiten, maar laten we met zijn allen proberen de intern op te lossen. 

 

 

 

 

 



Tenue 

Het JO10-1 team speelt tijdens de najaars competitie in het combi tenue van TPO/VOV 

 

 

Spelers JO10-1 2019/2020  

 

1. Bodt, Maureen de 

2. Geleijns, Robin 

3. Herik, Jelmer 

4. Hollemans, Jesse 

5. Hollemans, Michelle 

6. Migliardi, Noah 

7. Mosmans, Vince 

8.  Soeters, Danique 

9.         Vulakovic, Jayson 

 

 

 

 

 

Competitie indeling JO10-1 4
e
 klasse 

 

 Vereniging Aanvangstijd thuiswedstrijd 

1 ASWH Jo10-7 08:30 Hendrik ido Ambacht 

2 Beek vooruit Jo10-3 11:45 Prinsenbeek  

3 EBOH Jo10-2 08:30 Dordrecht 

4 Klundert 10:15 Klundert 

5 Noordhoek Jo10-1G 09:30 Noordhoek 

6 Oranje Wit Jo10-6 11:00 Dordrecht 

7 RCD Jo10-4 08:30 Dordrecht 

8 Seolto Jo10-2 08:45 Zevenbergen  

9 Seolto Jo10-3 10:15 Zevenbergen 

10 TPO/DHV/VOV Jo10-1 09:30 Zevenb. Hoek/ Moerdijk 

11 TPO/DHV/VOV Jo10-2 09:30 Zevenb. Hoek/ Moerdijk 

12 Wieldrecht Jo10-3 10:30 Dordrecht 

 

 

 

Beker indeling Jo10-1 

 

1. Klundert Jo10-2 10.15 Klundert 

2. Prinsenland Jo10-2 08.45 Prinsenland 

3. Seolto Jo10-2 08.45 Zevenbergen 

4. TPO/DHV/VOV Jo10-1 09.30 Zevenb. Hoek/ Moerdijk 

 

 



TPO/DHV/VOV Jo10-2 seizoen 2019-2020 

 

Trainers 

 

1. Henk van Boxel Bij TPO 

2. Jimmy Clavan bij TPO 

3. Esmee van Geloof Bij DHV 

4. Milton Nollen bij DHV 

5. Roland van Leest (Back up) 

 

Leiders 

 

1. Roland van Leest 06-42274550 

2. Ilona Vervuren - Smits 06-23113895 

 

 

Trainingstijden 

 

De pupillen van de JO 10.2 trainen op 

Maandagavond van 18.30u tot 19.30 uur  

Woensdagavond van 18.30u tot 19.30 uur 

De eerste training is op maandag 19 augustus bij DHV 

De pupillen trainen op Moerdijk en Zevenb. Hoek 

 

Afmelden voor trainingen en wedstrijden 

 

Afmelden voor een training bij Roland van Leest voor 17:30 uur. 

Afmelden voor een wedstrijd bij Roland van Leest voor donderdagavond 18.00 uur 

 

Tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. 

 

Bij een thuiswedstrijd dien je 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij een uitwedstrijd 

kan de tijd verschillen. Dit is afhankelijk van het feit waar er gevoetbald wordt.  

Jullie krijgen 2 weken van tevoren via de gebruikelijke manier te horen hoe laat en waar jullie 

aanwezig moeten zijn. Wedstrijden worden bij DHV en TPO om en om gespeeld. 

 

Vervoer tijdens uitwedstrijden 

 

Door de leiders zal in overleg met ouders een schema worden gemaakt, zodat alle ouders een 

keer rijden. Hiermee voorkomen we dat niet altijd de leiders of dezelfde ouders moeten rijden. 

Deze schema’s worden bij de opstelling vermeld.  

 

Overige zaken 

 

Zijn er overige zaken, problemen of klachten, neem dan contact op met de leider of trainer. 

Komt u er met deze personen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie. Gooi de 

vuile was niet buiten, maar laten we met zijn allen proberen de intern op te lossen. 

 

 

 



Tenue 

Het JO10-2 team speelt tijdens de najaars competitie in het combi tenue van TPO/VOV 

 

 

 

Spelers JO10-2 2019/2020 

 

1.         IJzermans, Levi 

2.         Kooreman, Vienna 

3. Leest, Bo van 

4. Keshav, Mahabier 

5. Mooij, Baz de 

6. Regui, Hamza 

7.         Tetteroo, Feline 

8. Tetteroo, Fienna 

 

 

 

Competitie indeling JO10-2 4
e
 klasse 

 

ASWH Jo10-7 08:30 Hendrik ido Ambacht 

Beek vooruit Jo10-3 11:45 Prinsenbeek  

EBOH Jo10-2 08:30 Dordrecht 

Klundert 10:15 Klundert 

Noordhoek Jo10-1G 09:30 Noordhoek 

Oranje Wit Jo10-6 11:00 Dordrecht 

RCD Jo10-4 08:30 Dordrecht 

Seolto Jo10-2 08:45 Zevenbergen  

Seolto Jo10-3 10:15 Zevenbergen 

TPO/DHV/VOV Jo10-1 09:30 Zevenb. Hoek / Moerdijk 

TPO/DHV/VOV Jo10-2 09:30 Zevenb. Hoek / Moerdijk 

Wieldrecht Jo10-3 10:30 Dordrecht 

 

 

Beker indeling Jo10-2  

 

1. De Schutters Jo10-1G 09.30 Stampersgat 

2. SC Gastel  10.30 Oud Gastel 

3. Cluzona Jo10-3G 09.30 Wouw 

4. TPO/DHV/VOV Jo10-2 09.30 Moerdijk/ Zevenb. Hoek 

 

 

 

 

 

   



DHV/TPO/VOV JO8 seizoen 2019-2020 

 

Leiders/trainers 

 

1. Martijn Tetteroo 06-10292357 

2. Raimond Ackermans 06-46366440 

 

 

Trainingstijden 

 

De pupillen van de JO 8.1. Trainen 1 keer per week op  

Maandagavond van 18.30-19.30 uur  

De eerste training is op maandag 19 augustus bij DHV 

De pupillen trainen op Moerdijk en Zevenbergschen Hoek 

 

Afmelden voor trainingen en wedstrijden 

 

Afmelden voor een training bij Martijn Tetteroo voor 17:30 uur. 

Afmelden voor een wedstrijd bij Martijn Tetteroo voor donderdagavond 18.00 uur 

 

Tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. 

 

Bij een thuiswedstrijd dien je 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij een uitwedstrijd 

kan de tijd verschillen. Dit is afhankelijk van het feit waar er gevoetbald wordt.  

Jullie krijgen 2 weken van tevoren via de gebruikelijke manier te horen hoe laat en waar jullie 

aanwezig moeten zijn. Wedstrijden worden  bij DHV en TPO om en om gespeeld. 

 

Vervoer tijdens uitwedstrijden 

 

Door de leiders zal in overleg met ouders een schema worden gemaakt, zodat alle ouders een 

keer rijden. Hiermee voorkomen we dat niet altijd de leiders of dezelfde ouders moeten rijden. 

Deze schema’s worden bij de opstelling vermeld.  

 

Overige zaken 

 

Zijn er overige zaken, problemen of klachten, neem dan contact op met de leider of trainer. 

Komt u er met deze personen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie. Gooi de 

vuile was niet buiten, maar laten we met zijn allen proberen de intern op te lossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tenue 

Het JO8 team speelt tijdens de najaars competitie in het combi tenue van TPO/VOV 

 

 

Spelers JO8 2018-2019 

 

1.        Aart, Noud 

2.        Ackermans, Sven 

3.        Ackermans, Vince 

4.        Geerts, Liam 

5.        Herik, Dex v/d 

6.        Pijper, Luca de 

7.        Speelmans, Dylano 

8.        Tetteroo, Ian 

 

 

 

Competitie indeling JO8 3
e
 klasse 

 

 Vereniging Aanvangstijd thuiswedstrijd 

1 Beek Vooruit Jo8-3 08.30 Prinsenbeek 

2 Jeka Jo8-6 08.30 Bavel 

3 Jeka Jo8-8 08:30 Bavel 

4 Madese Boys Jo8-2 09:00 Made 

5 Madese Boys Jo8-3 09:00 Made 

6 SCO  Jo8-2 08:30 Oosterhout 

7 Seolto Jo8-1 10:15 Zevenbergen 

8 TPO/DHV/VOV Jo8-1 9:30 Zevenb. Hoek/ Moerdijk 

9 TSC Jo8-2 10:00 Oosterhout 

10 UVV’40 Jo8-3 09:00 Ulvenhout 

11 Zwaluwe Jo8-1 10.30 Lage Zwaluwe 

 

Beker indeling Jo8-1 

 

1. Madese Boys Jo8-3G 10.45 Made 

2. TPO/DHV/VOV Jo8-1 09.30 Moerdijk/ Zevenb. Hoek 

3. Wieldrecht Jo8-2 14.00 Dordrecht 

4. Dubbeldam Jo8-2 10.45 Dordrecht 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Trainingen 
         

    Jo19 
Jo15-1 
D/T/V 

Jo15-2 
T/D/V 

Jo15-2 
T/D/V Jo12 Jo11 

Jo10-
1 

Jo10-
2 Jo8 

week 34 19-8/25-8 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD MD ZBH ZBH ZBH ZBH 

week 35 26-8/1-9 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD LW ZBH MD MD MD 

week 36 2-9/8-9 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD MD ZBH ZBH ZBH ZBH 

week 37 9-9/15-9 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD LW ZBH MD MD MD 

week 38 16-9/22-9 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD MD ZBH ZBH ZBH ZBH 

week 39 23-9/29-9 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD LW ZBH MD MD MD 

week 40 30-9/6-10 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD MD ZBH ZBH ZBH ZBH 

week 41 7-10/13-10 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD LW ZBH MD MD MD 

week 42 14-10/20-10 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD MD ZBH ZBH ZBH ZBH 

week 43 21-10/27-10 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD LW ZBH MD MD MD 

week 44 28-10/3-11 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD MD ZBH ZBH ZBH ZBH 

week 45 4-11/10-11 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD LW ZBH MD MD MD 

week 46 11-11/19-11 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD MD ZBH ZBH ZBH ZBH 

week 47 18-11/24-11 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD LW ZBH MD MD MD 

week48 25-11/1-12 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD MD ZBH ZBH ZBH ZBH 

week 49 2-12/8-12 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD LW ZBH MD MD MD 

week 50 9-12/15-12 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD MD ZBH ZBH ZBH ZBH 

week 51 16-12/22-12 ZBH ZBH maandag LW donderdag MD LW ZBH MD MD MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  

 

                                 

 
 


