
V.V. Holthees-Smakt 
 
De enige voetbalclub in het zuiden die, in 
KNVB verband zowel Brabants bont als 
Limburgs bronsgroen op de grasmat 
brengt. Deze club kan nog wel enkele 
talenten en/of liefhebbers gebruiken om 
haar seniorenteams aan te vullen. Meldt u 
nu aan als lid en over enkele weken speelt 
óók u in het prachtige blauwwitte tenue 
van onze club. 
 

 

V.V. Holthees-Smakt is een voetbalvereniging die uitkomt in de 6e klasse KNVB. De  180 leden 
bemannen 4 seniorenteams en één veteranenelftal. Sinds 2013 is er ook een damesvoetbal team 
binnen de voetbalvereniging. Gespeeld wordt op het prachtig gelegen sportpark “de Halt”, waar wij 
beschikken over twee voetbalvelden, een nieuwe kleedaccommodatie en een gezellige sportkantine. 
 
De vereniging stelt zich tot doel om iedereen die wil voetballen hiertoe de gelegenheid te bieden, op 
zijn eigen nivo en in een sfeervolle ambiance. 
 
De seniorenteams (ook de dames) spelen in de zondagcompetitie in KNVB verband. De veteranen 
komen uit in een onderlinge competitie, opgezet met teams uit de regio en spelen op zaterdagmiddag. 
Voor de wedstrijden wordt een tenue door de club ter beschikking gesteld.  
Ook krijgt ieder spelend lid een sporttas van de vereniging. 
 
Onze selectie traint, onder leiding van een gekwalificeerd oefenmeester, op dinsdag- en 
donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.  Holthees VR 1 traint op dinsdag- en vrijdagavond. 
 
Wegens de geringe hoeveelheid jeugd binnen onze dorpsgemeenschap beschikken we helaas niet 
meer over een eigen jeugdafdeling. Om ook jeugdige enthousiastelingen de gelegenheid te blijven 
bieden zich in het voetbalspel te ontwikkelen is de V.V. Holthees-Smakt een samenwerkingsverband 
aangegaan met SSS’18 uit Overloon, waar iedere leeftijdscategorie uitstekend kan worden 
opgevangen. In beperkte mate zorgt V.V. Holthees-Smakt voor begeleiding van de jeugdige 
voetballers en voetbalsters uit eigen gemeenschap. 
 
Ook als u zelf niet (meer) actief deel wilt nemen aan het voetbalspel, maar wel plezier beleeft aan het 
aanschouwen van de verrichtingen van onze mannen, bent u van harte welkom bij de wedstrijden van 
onze teams. 
 
De voetbalvereniging organiseert jaarlijks ook nog een aantal activiteiten die niets of slechts 
zijdelings met voetballen te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn: Kaartavond, 6-kamp, 
nieuwjaarsreceptie, oud ijzer actie (samen met de carnavalsvereniging) en het inmiddels traditionele 
Stratentoernooi. Ook niet-leden van onze vereniging worden van harte uitgenodigd om hier aan deel 
te nemen.  
 
Voor meer informatie nodigen wij u uit contact op te nemen met onderstaande persoon. Uiteraard 
mag u ook gewoon eens omen kijken bij wedstrijden of bij een training. 
_________________________________________________________________________________ 

Voor inlichtingen en aanmeldingen: 
Twan Wijenberg, Gildestraat 36 A  5824 AB  Holthees. Telefoon: 636 440 
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