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VOORWOORD VAN DE 
VOORZITTER

We zijn het nieuwe seizoen weer vol goede moed 
begonnen. Soms denk ik dat we deze zomer geen rust 
hebben gehad.

Het Amersfoortse voetbalkampioenschap (AVK) heeft veel 
voorbereidingstijd gekost. Daarnaast hebben we in de 
zomer een groot deel van het plantsoen tussen veld 1 en 4 
vervangen door een evenementenplein. De timing was om 
dit plein voor het AVK gereed te hebben. Dat is gelukt. Het 
geeft ons nu echter ook de ruimte om dit plein in de 
toekomst voor onze andere clubevenementen als 
jeugdkamp, thuis toernooi, sponsorevents en superstars te 
gebruiken. De voorbereidingen van het AVK hebben hun 
vruchten afgeworpen. De combinatie van een goede 
organisatie en prachtig weer hebben dit evenement tot 
een groot succes gemaakt. We wilden graag een 
visitekaartje van onze club afgeven en dat is gelukt. 
De cijfers worden bekend gemaakt tijdens de 
ledenvergadering, maar voor dit evenement zullen ze niet 
rood gekleurd zijn.
Ook de kick-off is weer prima verlopen met onderlinge 
wedstrijden, teamfoto’s en de kledinguitreiking met onder 
andere de nieuwe coachjassen. We hebben veel nieuwe 
businessclub leden aan onze club weten te binden, twee 
van platina formaat: Lomans en Smink Infra. Twee 
prachtige bedrijven die hun naam aan onze club hebben 
willen verbinden. Daar zijn we trots op! 

Op sportief gebied is de selectie van de vereniging aan de 
slag met een nieuwe hoofdtrainer. Ulrich Landvreugd stelt 
zich in dit nummer aan jullie voor. Daarnaast wordt gestart 
met FyZie en Annatommie mc voor de medische 
begeleiding van de vereniging.   

Ook zijn we gestart met een nieuwe website en een 
voetbal.nl app speciaal van onze club en willen we de 
bezoekers in het clubhuis nog beter informeren met 
informatieschermen. Uiteraard is voor de leiders ook het 
nieuwe mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) van 
de KNVB ingevoerd. Het ziet er goed uit, maar in het 
gebruik kent het nog enige kinderziektes, die snel 
overwonnen gaan worden. Belangrijk bij het nieuwe 
wedstrijdformulier is dat de pasfoto nu digitaal 
beschikbaar komt voor de scheidsrechter. Deze foto is de 
foto die ook in Voetbal.nl opgenomen is. Verzoek is hier een 
herkenbare pasfoto op te (laten) nemen. Een onherkenbare 
pasfoto kan beteken dat je wordt uitgesloten door de 
scheidsrechter.  

Het nieuwe vrijwilligersbeleid brengt veel veranderingen 
met zich mee. Ook daar moeten we nog wel aan wennen, 
zowel het kader als de leden zelf. Hopelijk levert het veel 
handjes op en niet veel geld, anders moeten we toch 
krachten gaan inhuren voor bepaalde functies of taken. 
Iedereen moet zich als vrijwilliger gaan registreren, als je 
dat nog niet via de site hebt gedaan. Ook al doe je al jaren 
vrijwilligerswerk. Als je het voor iemand doet, dan moet je 
dat ook aangeven, want dat is niet altijd simpelweg aan de 
naam te achterhalen. Neem even kort de tijd om je te laten 
registeren op de site onder “vrijwilligersbeleid”.
Kortom, we zijn net begonnen aan het nieuwe seizoen, 
maar er is al veel gebeurd. Een vereniging in beweging. Een 
vereniging met ambitie. 
Veel leesplezier met deze NoppenNewz.

Norbert van Hengstum
Voorzitter
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HET AVK OP LOCATIE BIJ 
VV HOOGLANDERVEEN.
Ieder jaar wisselt de Amersfoorts Voetbal Kampioenschap 
(AVK) stichting van locatie om het kampioenschap van 
de Amersfoortse verenigingen te verzorgen. Dat gaat op 
alfabetische volgorde dus na Hoogland in 2016 was het dit 
jaar de beurt aan VV Hooglanderveen.
In februari hebben we kennis gemaakt met het bestuur 
van de stichting AVK en kon de voorbereiding starten. 
Van het AVK-bestuur kregen we een aantal kengetallen 
die zij vanuit hun ervaring hadden vergaard en dat 
betekende dat ons een groot meerdaags evenement te 
organiseren stond. Onze voorzitter Norbert van Hengstum 
en ondergetekende namen vanuit het bestuur plaats in 
de AVK- organisatie. Namens de selectie van het eerste 
hadden Rob vd Grooteveen, Ryan van Diermen en Ruud Vos 
zich aangemeld om bij de organisatie te assisteren. Jeroen 
Brandsen en Ursula Verrips maakte de kerngroep compleet 
en de plannen konden worden gesmeed. Met de ervaring 
en draaiboeken van Marco Voets van VV Hoogland, belast 
met de organisatie in 2016, kregen we een beeld wat ons te 
wachten stond. Een groot evenement met veel bezoekers 
die een hele week bij ons op de club te gast zouden zijn. 

Aan ons de taak om een grote groep vrijwilligers op de been 
te krijgen. Naast het in goede banen leiden van dit hele 
gebeuren en zorgen dat we de bezoekers aan de nodige 
consumpties konden helpen, stond één doelstelling voor 
ons als een paal boven water:

WE WILDE ALS VV HOOGLANDERVEEN EEN  
VISITEKAARTJE AFGEVEN AAN ALLE BEZOEKERS.
Met dit als uitgangspunt werden de lijnen uitgezet. Het 
Willie Dobbe plantsoen, werd omgeturnd in een heus 
evenementenplein. Electra en water werden vanuit 
het centrale punt bij de kleedruimtes “even” onder de 
bestaande bestrating en het nieuwe plein aangelegd 
zodat er ook in de toekomst van dit evenementencentrum 
gebruik gemaakt kan worden. Tijdens de organisatie van 
de sponsoravond van afgelopen seizoen met het interview 
van John van de Brom en Zelkjo Petrovic hebben we Ruud 
van de Berg van For Live leren kennen en gezien zijn 
ervaring met het organiseren van echte grote commerciële 
evenementen zoals de Amstel Gold race, de finale van 
Uefa Europa League of het WK Shorttrack, leek het ons 
raadzaam om met hem eens van gedachten te wisselen. 
Tijdens dat gesprek werden we steeds enthousiaster. For 
live wilde niet alleen meedenken met de opzet van dit, voor 
onze club, grote evenement, maar wilde ook de uitvoering 
faciliteren met een mooie buiten bar voorzien van DJ boot 
met professionele geluidsinstallatie, meubilair buiten en 
omdat het weer ook wel eens slecht kon gaan worden eind 
augustus werd het meubilair in de kantine verwisseld voor 
een stijlvolle chique aankleding. Net als buiten werd ook 
binnen een podium opgebouwd met eenzelfde draaitafel 
als buiten, zodat de sfeer bij wat minder weer toch optimaal 
verzorgd kon worden, desnoods binnen. 

ˇ ´
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De signing en styling buiten en binnen moesten op elkaar 
afgestemd worden zodat het plaatje compleet en verzorgd 
zou zijn. Alleen de tekening van het evenementenplein zag 
er al veel belovend uit.

Met de loting in mei waarvoor alle deelnemende 
verenigingen uitgenodigd werden om 

middels een darttoernooi alvast even de degens te kruisen, 
werd het startschot gegeven. Berry Powel verzorgde de 
loting en de eerste negen wedstrijden van het toernooi 
lagen vast. Op zaterdag 19 augustus om 12.30 uur zou 
het AVK losbarsten met de wedstrijden KVVA-APWC 
en VV Hooglanderveen-CJVV. Waar we normaal even 
genieten van een aantal weken geen voetbal tijdens de 
zomerstop, ging voor de organisatie, het voorbereidende 
werk in deze periode gewoon door. De catering moest 
verzorgd worden, afspraken gemaakt, vrijwilligers gezocht. 
Verkeersregelaars, barmedewerkers, runners, maar ook 
stewards, EHBO-medewerkers en ballenjongens/-meisjes. 
Vele handen maken licht werk. Loterij prijzen verzorgd. 
Maandag 14 augustus werden de entreekaarten namens 
het AVK aan de deelnemende verenigingen verstrekt en 

aan ons als gastheer overhandigd. Het kon beginnen. Vanaf 
woensdag werd ons voetbalcomplex omgebouwd tot een 
heus evenemententerrein, waar we de komende dagen 
8.000 tot 9.000 bezoekers mochten gaan verwelkomen. 
De omliggende bewoners waren geïnformeerd zodat zij 
wisten wat er zou gaan gebeuren en wat we als vereniging 
hadden ondernomen om de overlast tot een minimum 
te beperken. Verkeersregelaars in ploegen van 6 man 
moesten de stroom bezoekers in goede banen leiden. 
Indien onze parkeerplaats en het oude terrein van de Spar 
niet voldoende plaats bood om de auto’s kwijt te kunnen, 
konden we gebruik maken van de 250 parkeerplaatsen bij 
Houtrust. Dat dit geen overbodige luxe was bleek al wel 
de eerste zaterdag. De toegestroomde bezoekers waren in 
grote getale gekomen en niet allemaal op de fiets bleek wel, 
dus werd al snel uitgeweken naar Houtrust. Het startschot 
klonk en de eerste wedstrijden werden gestart. Indien het 
toernooi sportief zo zou lopen als gehoopt zou er mogelijk 
op woensdag een heuse derby Hooglanderveen-Hoogland 
op ons complex plaatsvinden. Maar helaas, de bal is rond 
en het liep anders. Na aanvankelijk verdiend op een 1-0 
voorsprong te zijn gekomen, gescoord door Laslo Duitser 
volgens de speaker, tegen CJVV, kwam de rust niet over de 
ploeg maar glipte de wedstrijd uit de vingers en werd de 
stand gelijk, mochten we blij zijn dat we de penalty reeks 

bereikt hadden, het laatste half uur zelfs met 10 man door 
het ten onrechte wegzenden van Ruud Vos door de niet 
sterk leidende scheidsrechter. Maar het was zo’n dag dat 
er op sportief gebied weinig mee zat en helaas trokken de 
mannen van CJVV bij het nemen van de strafschoppen aan 
het langste eind. De wedstrijd Hooglanderveen-Hoogland 
konden we op onze buik schrijven en we moesten als 
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organisatie flink wennen aan deze nieuwe werkelijkheid. 
Voor ons een valse start, gelukkig voor het toernooi zeker 
niet. Een succesvolle eerste dag met 1.500-2.000 bezoekers, 
die volop genoten van de wedstrijden, het mooie weer op 
een buitje tijdens de eerste wedstrijd na, het lekker koele 
bier en de lekkere muziek. 

’s Avonds om 22.00 uur werd de muziek stopgezet en 
werden de nog aanwezige bezoekers verzocht huiswaarts 
te keren. Een flinke regenbui hielp een handje en zo kon 
het stokje over gedragen worden aan de nachtploeg. 24/7 
waren er mensen aanwezig om de spullen die gedurende 
deze week opgesteld stonden in de gaten te houden dat er 
geen ongenode gasten zouden komen. 
Maandag 21 augustus stonden de eerste wedstrijden 
gepland van de ploegen die bij het toernooi van 2016 de 
nummers 1 t/m 3 vormden, te weten Hoogland, Nieuwland 
en VVZA. Deze ploegen namen veel supporters mee 
waardoor we ook deze tweede dag weer een groot aantal 
bezoekers mochten verwelkomen. De verkeersregelaars 
hadden hun handen vol, maar dankzij de goede buur 
Houtrust waar ook weer auto’s geparkeerd mochten 
worden liep alles op rolletjes. Waren we de eerste 
toernooidag nog wat onwennig en mogelijk ook wat 
gespannen leek het deze dag al bijna routine. Dit komt 
waarschijnlijk omdat Rob als coördinator van de vrijwilligers 
naast het barpersoneel gecoördineerd door Ursula, deze 
hele avond beschikbaar was omdat hij helaas niet zelf 
hoefde te voetballen. Deze toernooidag leverde op sportief 
gebied geen verrassingen op of het moest zijn dat CJVV ook 
haar tweede wedstrijd won door het wederom benutten 
van al haar strafschoppen. Ook deze dag had weer een mooi 

aantal nieuwe bezoekers getrokken en met 700 verkochte 
kaarten werd de smile van Harold de penningmeester van 
onze club weer wat groter. Ook deze avond werd afgesloten 
met muziek. De klanken verzorgd door DJ Jasper waren 
soms wat te hard voor de omwonende wat ons op een 
bezoekje van de hermandad op motor kwam te staan. Dag 
twee ook succesvol afgerond op dit laatste incident na dan, 
maar deze plooi werd ook mooi gladgestreken. 
Dinsdag 22 augustus de derde dag en de tweede dag 
waarop onze mannen moesten aantreden. Voetbalmatig 
een kleine tussendag met maar 2 wedstrijden uit de 
verliezersronde. Stond er dan niets op het spel vraagt u zich 
misschien af, ja toch wel. Degene met het beste resultaat 
van de avond zou op donderdag nogmaals in actie komen. 
Aangezien wij als organiserende vereniging ook graag de 
derde avond onze eigen mannen zagen acteren ging het 
ergens over. VOP-Posthoorn was om 19.00 uur gestart en 
waar we bang waren voor weer een grote uitslag was dit bij 
rust nog maar 2-0 in het voordeel van VOP. Om 20.00 uur 
startte de wedstrijd tussen KVVA en VV Hooglanderveen. 
Ook deze avond waren er weer een kleine 250 extra kaarten 
verkocht. Deze supporters werden getrakteerd op een 

gigantisch aantal doelpunten. Ja zelfs zoveel dat de speaker 
bij de derde goal gescoord door Laslo zelfs zijn achternaam 
goed ging uitspreken. De grote man was Damian Bakker 
met 7 goals. Het werden er uiteindelijk maar liefst 19. Een 
nieuw AVK-record. Een pleistertje op de nog open wond van 
de eerste wedstrijd. Muziek als afsluiting daar kon de buurt 
toch nog niet heel best aan wennen. De schuif omlaag 
bijgesteld had nog niet het gewenste resultaat en er waren 
wederom telefoontjes naar de politie gedaan. Gelukkig is 
het daar bij gebleven en konden we ook deze avond op de 
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geplande tijd van 24.00 uur afsluiten.
Dag 4: de dag van de halve finales tussen VVZA en AFC 
Quick om 19.00 uur en CJVV tegen Hoogland om 20.00 
uur. De weergoden waren ons weer goed gezind wat ook 
weer een mooi gevuld sportcomplex opleverde. Hoppa 400 
unieke bezoekers plus alle passe-partout bezitters dat levert 
een geweldige voetbalsfeer op. AFC Quick trok in de eerste 
partij aan het langste eind en stonden weer in de finale van 
het AVK. Zij zijn de club met de meeste eindoverwinningen 
werd ons uit de tent van het AVK medegedeeld. De tweede 
wedstrijd van Hoogland, hoogst spelende vereniging 
in de competitie ondanks de degradatie van afgelopen 
seizoen, is er nog geen club die ook in de 1e klasse speelt. 
Dat CJVV een goed voetballende ploeg was, hadden 
we zelf al ondervonden en ook Hoogland kwam niet 
verder dan de stand waar ze mee gestart waren: 0-0, dus 
penalties. Dit was het derde duel dat CJVV ging afsluiten 
met strafschoppen. Werden alle tien de eerder genomen 
penalties door CJVV gescoord nu werd de derde gemist en 
ging deze reeks verloren en restte vrijdag de troostfinale. 
Er werd nog een lekker drankje gedronken onder de steeds 
voorzichtiger klinkende tonen van de DJ, maar al te bang 
dat er de melding zou komen dat de stekker eruit moest. De 
sfeer op het complex had er gelukkig niet onder te lijden, 
deze was nog steeds formidabel op naar de afsluitende 2 
dagen.
De één na laatste toernooidag, de verliezersdag. Dat klinkt 
nog eens gezellig. Dat was het inderdaad. drie wedstrijden, 
mooi weer, maar daar waren we al aan gewend dus dat 
viel al niet meer op. De eigen mannen weer aan het ballen, 
daar gingen we maar eens goed voor staan na de eclatante 
score van dinsdag. Om toch een beetje een wedstrijd met 

Hoogland te spelen, moest er met ruimere cijfers 
van HVC gewonnen worden. Ondanks dat je op 
voorhand zou verwachten dat deze toernooidag 
wel uit het schema geschrapt zou mogen worden, 
was ook dit een geslaagde dag. Prima sfeer, 
goed bezocht en ja weer een monsterzege 0-15 
gewonnen van HVC. Dat is inderdaad hoger dan 
de mannen van Hoogland, maar daar koop je 
natuurlijk helemaal niets voor. We doen het met 
de prima verlopen voetbaldag. Nog één te gaan de 
finaledag.
Vrijdag 25 augustus FINALE en troostfinale. Deze 

wedstrijden werden voorafgegaan door middagprogramma 
georganiseerd door de AVK-stichting waar alle verenigingen 
met een deel van haar sponsors en de sponsors van het 
AVK voor uitgenodigd worden en waar een aantal regionale 
horecagelegenheden hun culinaire kunsten presenteren. Bij 
Bart, De Gloeiende Gerrit, Merlot en Dims met de heerlijke 
koffie van Viep, verzorgden dit onderdeel met verve. 
Sjoerd van Ramshorst, presentator van Studio Sport praatte 

het geheel aan elkaar en begeleidde de Amerikaanse veiling 
voor het goede doel stichting Leergeld. De opbrengst  (2500 
euro) werd middels een cheque overhandigd.
Het voetbal kon beginnen. Onder de media aandacht van 
de regionale radiozender EVA radio, werd er live verslag 
gedaan van deze finale dag. De laatste dag, het voelde zelfs 
een beetje als de laatste loodjes, kon beginnen. De strijd om 
de derde plaats tussen VVZA en CJVV eindigde voor CJVV 
in haar vierde strafschoppenserie. Deze lange serie waar in 
eerste instantie door beide ploegen een keer in gemist was 
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eindigde bij de laatste spelers. De keeper van CJVV schoot 
over en de laatste speler van VVZA trof wel doel dus de 
nummer 3 was bekend: VVZA. De finale tussen AFC Quick 
en Hoogland kon starten. Tenminste voorafgaand aan de 
wedstrijd tekende Norbert van Hengstum symbolisch voor 
alle voorzitters nog even het nieuwe convenant van de 
Amersfoortse voetbalverenigingen.
De grote belangstelling, de schattingen lopen uiteen 
van 2.000 tot wel 2.500 bezoekers, een ondergaande 
zon en de mooie ambiance van de buitenbar en het 
evenementenplein maakte van deze dag een topafsluiting. 
De winnaar van de finale was binnen 10 minuten bekend, 

waardoor deze wedstrijd voor de neutrale kijker niet meer 
zo interessant was. Hoogland won voor de derde keer op rij 
het AVK, gefeliciteerd! De prijsuitreiking aan de winnaars 
VV Hoogland en de topscoorder van het toernooi Damian 
Bakker werd afgesloten door onze voorzitter Norbert van 
Hengstum door de huldiging van de AVK-kengroep van 
VV Hooglanderveen. Voor het gemak is hij daarbij zelf niet 
meegenomen want het is ook wel gek om jezelf bloemen 
te geven. Wil hier toch wel even melden dat we als VV 
Hooglanderveen trots mogen zijn op zo’n voorzitter die er 
alles voor over heeft om onze club goed onder het voetlicht 
te brengen. Hij schroomt geen enkele klus en gaat voorop 
in de uitvoering van menige klus. Of dit een overleg betreft 
met de gemeente, andere verenigingsbesturen of een 
gesprek met een nieuwe sponsor hij probeert overal zijn 
bijdrage aan te leveren. Dat doet ie ook als het om noeste 

arbeid gaat zoals het aanleggen van het 
evenementenplein en het opperen van de klinkers daarvoor 
of de opbouw of ook weer opruimen van dit geweldige AVK-
evenement. Hij is zeker niet de delegerende voorzitter maar 
echt de meewerkende. Sterker nog hij stond na afloop van 
deze mooie slotavond, die wat plotsklaps om 01.55 tot haar 
einde kwam door bier in muziekinstallatie met kortsluiting 
tot gevolg, de kantine te schrobben want diezelfde 
zaterdag was er alweer de kick-off dag voor de jeugd. Ja een 
vereniging met 1500 leden draait niet vanzelf zo geolied als 
in Hooglanderveen. Aan alles komt een eind, zo ook aan de 
AVK happening bij onze club.

Wij willen alle betrokkenen, de stichting AVK, sponsors, alle 
gasten, op een paar na, ALLE ALLE, JA ALLE VRIJWILIGERS, wel 
264 hoorde ik de voorzitter zeggen heel hartelijk bedanken, 
mede dankzij jullie bijdrage klein of groot, vooraf, tijdens 
en na het evenement zijn we instaat geweest  EEN HEEL 
MOOI VISITEKAARTJE AF TE GEVEN AAN DE AMERSFOORTSE 
VOETBALWERELD.  

Namens AVK-werkgroep
Marcel Wendel
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Even voorstellen…

ULRICH LANDVREUGD
Dit seizoen staat er een nieuw gezicht aan het roer bij het 
eerste van Hooglanderveen. Ulrich Landvreugd is de 
opvolger geworden van Karel Knaap. Knaap, die in drie 
seizoenen Hooglanderveen van de 4e naar de 2e klasse 
wist te loodsen, heeft het uitstekend gedaan zegt 
Landvreugd. “Heel knap dat hij twee keer is gepromoveerd. 
Knaap werd hier op handen gedragen. 
Dat moet ook wel want als je twee keer kampioen wordt. 
Dan doe je toch iets heel goed.”

Landvreugd is geen onbekende in de voetbalwereld. Hij 
kan putten uit een rijk voetbalverleden en wil dat graag 
overbrengen op de selectie van Hooglanderveen. De 
45-jarige, geboren en getogen Amsterdammer, begon met 
pleintjesvoetbal in Amsterdam met onder andere Edgar 
Davids. Vanaf zijn negende speelde hij in clubverband en 
kwam uit in diverse vertegenwoordigende jeugdteams. 
Landvreugd viel op en kwam in de jeugd van Ajax terecht. 
Daar speelde hij een vriendschappelijke wedstrijd in de 
hoofdmacht van de Amsterdammers. ”Jammer genoeg was 
dat geen officiële wedstrijd.” Toch heeft Landvreugd op het 
allerhoogste niveau gespeeld met Cambuur. In Leeuwarden 
moest hij alleen afhaken met knieproblemen die hem 
tijdens een stage bij Everton ook weerhielden van een mooi 
Engels avontuur. 

Om toch te blijven voetballen kwam Landvreugd bij 
een vriendenteam van AFC in Amsterdam terecht. 
Zijn kwaliteiten vielen daar dermate op dat hij werd 
opgenomen bij het eerste van AFC zondag. Bij die club 
heeft hij ook zijn trainersdiploma’s behaald. Nadat hij de 
B1 en A1 had getraind in de diverse landelijke divisies wilde 
landvreugd zich verder ontwikkelen. Dat deed hij onder 
andere bij Voorland (2x promotie), SVW ’27 (1x promotie) 
en Blauw-Wit. Daarna vroeg zijn oude jeugdvriend Edgar 
Davids hem om bij het Engelse Barnet FC als assistent-
trainer aan de slag te gaan. “Ik was tussentijds trainer bij 

De Dijk (2x promotie). Daar trainde Edgar soms mee als 
hij uit Londen kwam. Na een oefenwedstrijd bij Barnet 
werd Davids gevraagd daar te komen coachen. Hij belde 
mij of ik zin had in dit avontuur omdat hij zelf nog niet alle 
benodigde papieren had.” 

Na zijn Engelse periode kwam Landvreugd, na drie 
seizoenen Eemdijk, bij Hooglanderveen terecht. “De 
organisatie is goed, Hooglanderveen is een grote club. 
Groter dan menig club in de omgeving. Een club met heel 
veel jeugd, veel vrijwilligers, je merkt gewoon dat het hier 
leeft! Dat soort prikkels zijn fijn en maakt het werken 
leuker en gemakkelijker.” Dat moet gaan blijken uit de 
speelstijl die Landvreugd op Sportpark Willem Tomassen 
wil gaan invoeren bij zijn team. “Ik houd van verzorgd en 
aanvallend voetbal, het liefst in een 4-3-3 formatie. Ik wil 
vanuit de kracht van ons elftal gaan voetballen en dan het 
liefst zo aanvallend mogelijk. En niet alleen om het publiek 
te vermaken, maar juist omdat de spelers er dan zoveel 
mogelijk plezier uit kunnen halen.”

Deze opvatting is 
voortgekomen uit de 
samenwerking met veel 
grote namen. Hij werkte 
onder andere met 
Louis van Gaal,
Wim Rijsbergen, 
Theo de Jong en 
Edgar Davids. 
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“De beste dingen neem je van deze 
trainers over en daar voeg je een eigen visie aan toe. 

De manier van werken in de opbouw en structuur heb ik 
bijvoorbeeld van Davids overgenomen.” 

Wel is een ding duidelijk. Landvreugd wil Hooglanderveen 
in ieder geval behouden voor de 2e klasse. “Dat minimaal. Ik 
zie clubs waar ik vroeger tegen speelde in de hoofdklasse. 
Clubs zoals Elinkwijk en SO Soest. Dat zijn clubs die vroeger 

gerenommeerde namen hadden en een budget om een 
selectie neer te zetten. Daarentegen heeft Hooglanderveen 
een filosofie om meer met eigen jeugd te werken. Ik 
stimuleer dat de jeugd een kans krijgt en het gevoel krijgt 
later in het eerste terecht te kunnen komen.”Na zijn eerste 
weken in dienst van Hooglanderveen voorziet Landvreugd 
een mooi seizoen. “Alleen is dat met een kampioenschap 
of met goed voetbal? Dat zijn twee gedachten. Het liefst 
doe ik dat met allebei. Alleen een kampioenschap wordt 
moeilijk. Een periode is mogelijk maar we willen gewoon 
zo hoog mogelijk eindigen in het linkerrijtje. Ik wil die 
jongens proberen individueel beter te maken en mijn visie 
proberen over te brengen. Dat ze daarvan ‘rijker’ worden. 
Een resultaat wil ik daar nog niet aan koppelen.”

En of Hooglanderveen dit seizoen nog een keer bezoek 
krijgt van zijn jeugdvriend Edgar Davids is nog onzeker. 
“Vroeger belde hij nog weleens waar zit je? Dan doe ik even 
mee! Maar dat zal niet meer zo snel gebeuren.”
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DAMES- EN 
MEIDENVOETBAL
We konden er geen genoeg van krijgen, maar het zo 
glorieus door de Oranje Leeuwinnen gewonnen EK 
damesvoetbal ligt nu toch echt achter ons. Een tak van 
sport die mede door de resultaten van de dames en de 
organisatie in eigen land aan draagkracht wint. 

Ook bij VV Hooglanderveen wordt het meidenvoetbal 
al jaren beoefend. Als één van de eerste verenigingen 
in Amersfoort zijn wij in de nadagen van het oude 
complex aan de Hoog en Wellerlaan gestart met twee 
meidenelftallen. Toentertijd was er nogal wat scepsis 
vanuit de vereniging. Andy vertelt: “Wanneer de winter zou 
komen, zouden er geen meisjes meer over zijn want die 
hebben het dan te koud”. Niks was minder waar, terwijl het 
damesteam met een vrouw of vijftien stonden te trainen 
waren op andere velden jongensteams met z’n zevenen 
aan het trainen. Technisch was het niet altijd hoogstaand, 
tactiek was er niet maar gelukkig hadden wij een hoop lol 
samen. En ook al stonden wij met 14-0 achter, de meiden 
bleven altijd strijden. Dat wierp uiteindelijk zijn vruchten 
af. Na een paar seizoenen wisten de meiden onder leiding 
van Fiona Schüssler beter te worden. De daarop volgende 
jaren groeide en bloeide het meidenvoetbal en hadden we 
op het hoogtepunt zelfs twee dameselftallen. 

Onvergetelijk zijn de toernooien in het kleine Eenrum 
waar wij met bijna de hele meidenafdeling ieder jaar 
weer naar toe gingen en memorabel is uiteraard ook het 
kampioenschap van dames 1 in 2013. 

Inmiddels is de meidenafdeling van VV Hooglanderveen 
enorm gegroeid met tien junioren elftallen en sinds vorig 
seizoen staat er, na een jaar van weggeweest, gelukkig ook 
weer een geweldig dameselftal. Ik hoop dat met de komst 
van het nieuwe seniorenelftal de talentjes uit de jeugd 
doorstromen en het vrouwenvoetbal bij Hooglanderveen 
de kans krijgt zich verder te ontwikkelen in de toekomst. 

Zeker na deze fantastische zomer waarin het Oranje 
vrouwenteam heel Nederland op zijn kop zette en 
vervulde met trots door de Europese titel te behalen. Zelfs 
Jos Helmich, in het verleden een van de sceptici, had de 
oranjevlaggetjes buiten hangen. Wat hebben we genoten 
van de passie en strijdlust van deze meiden. Een voorbeeld 
voor alle voetbalsters en het Nederlandse voetbal. En 
wellicht loopt de nieuwe Lieke Martens al ergens rond op 
de velden van het Veen of wie weet wordt Fiona wel de 
nieuwe bondscoach? 

Nu ik in het hoge Noorden woon, heb ik zelf helaas nog 
maar weinig tijd om bij de dames te gaan kijken. Gelukkig 
hebben ze bij de plaatselijke club ook vrouwen en geloof 
het of niet, ze spelen hier ook in het geel/blauw. Wellicht 
een uitnodiging aan de meiden om hier eens een toernooi 
te komen spelen.   

Ik wens iedereen een heel sportief seizoen toe en zeg; 
oant’t sjen oftewel tot ziens!

Andy van de Vlasakker
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COMMISSIE VOETBAL
Beste lezer, ouders en spelers,

De start van het seizoen heeft plaatsgevonden, een goede 
kick-off dag en start van trainingen en bekercompetitie. 
Bij het schrijven van dit stuk is ook een zeer succesvol AVK 
op ons mooie complex, vooral in organisatorisch opzicht, 
afgerond. Verder is de website van VV Hooglanderveen 
vernieuwd en zijn materialen, waaronder hesjes voor 
trainingen, uitgedeeld. Als ik alleen al naar enkele van deze 
aspecten kijk kan ik alleen maar concluderen dat onze 
vereniging enorm in beweging is. Met momenteel meer 
dan 1.500 leden ook een van de grootste verenigingen 
in Nederland. Zoals al eerder via de club aangegeven is 
het dus bij zo’n grote vereniging van groot belang om 
de juiste hoeveelheid vrijwilligers te hebben. Dit om veel 
zaken goed te kunnen begeleiden en te ondersteunen. 
Vanuit dit perspectief is het nieuwe vrijwilligersbeleid 
geïntroduceerd, dit zal zeker bijdragen dat veel 
ondersteunende activiteiten goed uitgevoerd kunnen 
worden.

Momenteel is de Commissie Voetbal al weer bij elkaar 
geweest om de start te evalueren en verder na te denken 
over de volgende stappen, waarin wij als commissie voetbal 
nog beter de teams kunnen faciliteren en ondersteunen.
Mij is gevraagd om een kort inkijkje te geven in het 
Technisch Hart. Het Technisch Hart en de Commissie 
Voetbal vallen onder Cluster voetbal zaken. Verder 
zijn binnen dit cluster de Wedstrijdcommissie, 
Scheidsrechtercommissie en Toernooicommissie onder 
gebracht. 

Het Technisch Hart is een commissie die zich vooral richt 
op de selectieteams, trainers en spelers. Hierin zijn het 
afgelopen jaar veel stappen gemaakt, waaronder meer 
momenten van beoordeling, overdracht en bespreken van 
de spelers tussen de trainers en meer duidelijkheid richting 
selectiespelers en ouders in een eerder stadium. Dit zijn 
maar enkele onderdelen. Verder zal aankomend 

seizoen nog meer naar spelers gekeken worden door 
de interne scouting en zullen vorderingen vastgelegd 
worden binnen het speler volgsysteem. Dit alles, met 
de juiste communicatie, maakt het proces inzichtelijker 
en duidelijker. Het beeld van de gemaakte keuzes dient 
breder gedragen en ook onderbouwd te worden om de 
transparantie te verhogen. 

De voorzitter van de Commissie Voetbal is onderdeel 
van het Technisch Hart en ook aanwezig tijdens de 
vergaderingen van het Technisch Hart. Dit is van belang 
om de spelers die (net) buiten de selectie vallen zo goed 
mogelijk te begeleiden. Maar veel meer om ook de 
belangen te vertegenwoordigen van de niet-selectieteams. 
Als voorbeeld om mee te denken en input te geven binnen 
het Technisch Hart ten aanzien van trainingstijden/
wedstrijdplanning, om ook de andere teams zo te 
faciliteren dat zij kunnen blijven genieten van hun 
wekelijks potje voetbal. Ten slotte is dit voor het merendeel 
van de spelers het belangrijkste. 

Het is voor veel spelers en teams vooral belangrijk om 
plezier te hebben en samen te sporten op het complex van 
VV Hooglanderveen.

Voetbalvereniging Hooglanderveen = Betrokken, met oog 
voor ontwikkeling op ieders niveau.

Ik wil besluiten om iedereen te bedanken voor de inzet 
van afgelopen jaar en een sportief nieuw seizoen toe te 
wensen. Tot op de club!

Maarten van Eijk
Voorzitter Commissie Voetbal 
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FYZIE EN ANNATOMMIE MC 
verzorgen (para)medische begeleiding van VV Hooglanderveen

Vanaf het seizoen 2017/2018 start VV Hooglanderveen een 
intensieve samenwerking met FyZie en Annatommie mc 
op sportmedisch gebied. Beide partijen ondersteunen de 
club op het medische vlak. Dit betekent dat de 
fysiotherapie en sportverzorging bij blessures voor de 
seniorenselectie en de hoogste jeugdselectie door FyZie  
en Annatommie mc worden verzorgd

Zowel Annatommie mc als FyZie zijn trots zich te verbinden 
aan de club. ‘’Wij kijken uit naar de samenwerking. 
Als er blessures bij de leden ontstaan, dan kunnen we hier 
direct op in spelen. Samen hebben wij veel expertise in 
huis om te zorgen dat het herstel spoedig verloopt’’, aldus 
Menno Werie manueel therapeut en eigenaar van FyZie. 
Waar FyZie zorgt voor de eerstelijns fysiotherapeutische 
begeleiding op de club, vult Annatommie mc, als 
gespecialiseerd orthopedisch centrum, dit aan door korte 
lijnen naar de tweedelijns zorg te faciliteren. Met een 
team van orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en 
radiodiagnostische laboranten is het medisch centrum in 
staat de sporter van diagnose tot aan herstel te begeleiden 
en te behandelen. Dit kan zowel operatief als niet-
operatief. Focus ligt hierbij voornamelijk op de ‘zwaardere’ 
blessuregevallen.  

Ontwikkelen sportmedisch beleid en sportspreekuur voor 
spelers van Hooglanderveen
Naast het behandelen van blessures slaan FyZie en 
Annatommie mc de handen in een om letsel aan de 

voorzijde te voorkomen. Zo wordt er met de club een  
sportmedisch beleid ontwikkeld voor alle leden. Daarnaast 
organiseren Annatommie mc en FyZie een thema-avond 
waar kennis op het gebied van preventie wordt gedeeld 
aan de coaches, teamleiders en begeleiders. 
Op dinsdagavond kun je vanaf 20.00 uur binnenlopen op 
het sportspreekuur in de verzorgingsruimte van  
VV Hooglanderveen. Shane Leurs (fysiotherapeut van het 
eerste elftal) verzorgt de screening. Graag wel een berichtje 
vooraf om je aan te melden naar sleurs@fyzie.nl

Over FyZie
FyZie is de meest gespecialiseerde praktijk voor 
fysiotherapie in Amersfoort, met locaties in 
Hooglanderveen, Kattenbroek, Zielhorst, Amersfoort Zuid 
en Vathorst. Een sympathiek, behulpzaam en hoogopgeleid 
team deskundigen staat klaar om u te helpen. FyZie 
biedt fysiotherapie, manuele therapie, psychosomatische 
fysiotherapie, oedeemtherapie en fysio speciaal voor 

sporters, kinderen en bij 
bekkenklachten. Rugpijn, 
knieklachten, schouderpijn 
welke klacht of blessure u ook 
heeft, bij FyZie vindt u altijd 
snel de juiste en deskundige 
therapeut.  Kijk voor meer info 
op: fyzie.nl. 
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VV HOOGLANDERVEEN EN SPONSORING
Volgens de Dikke Van Dale is een vereniging een “vrijwillige 
organisatie van een aantal personen” en Wikipedia voegt 
daar aan toe “een vereniging wordt gevormd door haar 
leden, een vereniging heeft een of meerdere doelen die 
nagestreefd worden”. Eén van die doelen bij onze mooie 
vereniging is d.m.v. het voetbalspel zoveel mogelijk mensen 
te binden en verbinden.

Zo gaan we ook vanuit de sponsorcommissie te werk. 
Wij proberen zo veel mogelijk sponsoren d.m.v. het 
voetbalspelletje te binden en met elkaar te verbinden. In de 
loop van de jaren hebben we daar verschillende vormen in 
gevonden.

We kennen de club van 100. Dit zijn leden, een groepje 
leden, opa of oma van een voetballend lid die de vereniging 
een warm hard toe dragen en het gezamenlijke doel 
onderschrijven en dat waarderen met een financiële 
ondersteunen. Het zal u niet verbazen dat die 
ondersteuning 100 euro groot is. Bedrijven die geen 
waarde hechten aan exposure op of om het veld of als 
sponsor de vereniging willen leren kennen en daarom 
deze sponsor mogelijkheid gebruiken om de sfeer van 
de club te ervaren.
Tijdens iedere competitie thuiswedstrijd van het 
eerste wordt de wedstrijdbal aangeboden door een 
sponsor. In de week van de wedstrijd wordt degene die 
de bal beschikbaar stelt gepresenteerd op de website, 
Facebook en in de voetbalkantine. Het hele seizoen 
staan de namen en logo’s van alle balsponsors op het 
grote bord in de kantine. 

Sponsors die u zichtbaar waarneemt op ons complex 
op één van de reclameborden of vlaggen of als 
kledingsponsor kunnen we in twee categorieën 
verdelen. Sponsors die hun betrokkenheid met de vereniging 
uit willen drukken d.m.v. zo’n reclame uiting op en rond het 
veld en de groep die daarnaast ook Businessclub lid wordt 
van VV Hooglanderveen.Zoals in het begin gezegd willen 
we als vereniging binden en verbinden en dat proberen we 
te doen om van al onze sponsors niet alleen wat te vragen 

maar als club ook wat voor hen te betekenen. Dat kan een 
gezellige sponsoravond met leuke gastspreker(s) zijn waar 
ook contact gelegd kan worden met de andere sponsoren. 

Ook bieden we de gelegenheid om het bedrijf van de 
sponsor via de website te presenteren en in combinatie 
met clubkaart aanbiedingen het contact met de leden te 
verstevigen. Ik wil hier de Businessclub extra toelichten. In 
de tweede helft van het seizoen 2014-2015 ontstaan vanuit 
de behoefte om meer voor een groep sponsors te doen aan 
binden en verbinden. Deze groep ontmoet elkaar meerdere 
keren per jaar om elkaar en de vereniging beter te leren 
kennen en d.m.v. netwerkbijeenkomsten te kijken of binnen 
de groep BC leden ervaringen en kennis uit te wisselen 
zijn. Dat dit een succesvolle opzet is gebleken kunnen 
we zien aan het stijgend aantal leden. Seizoen 2017-2018 
gaan we nog maar 2 jaar na de start in met 41 bedrijven. 

Deze groep bestaat uit de hoofdsponsor Smink/Renewi, 
senioren- en jeugdsponsor ING, jeugdsponsoren 123inkt 
en Schoonderbeek en twee nieuwe platina sponsoren, 
t.w. Smink infra en Lomans totaalinstallateur. Onder 
de enthousiaste leiding van Michel Smink heeft Smink 
Infra o.a. zorggedragen met een groep vrijwilligers voor 
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het ontstaan van ons nieuwe evenementenplein dat de 
vuurdoop ruimschoots heeft doorstaan tijdens het gezellige 
AVK. Op dit plein hebben we de gelegenheid grotere 
buitenactiviteiten te organiseren. Lomans totaalinstallateurs 
in de persoon van directeur Joost den Otter en vader van 
Lennard en Thijs voetballend in onze jeugdafdeling heeft het 
o.a. mogelijk gemaakt dat alle jeugdleiders voorzien zijn van 
een nieuwe coachjas. Daarnaast is Lomans de leverancier 
van de zonnepanelen die ons een groenere vereniging 
maken.  Als sponsorcommissie zijn we heel blij met deze 
ontwikkeling en naast de bovengenoemde bedrijven 
bestaat de BC uit 3 gouden, 8 zilveren en 24 bronzen 
Businessclubleden. 

We hopen dat we uw interesse gewekt hebben om mogelijk 
ook lid te worden van onze BC of uw sponsorschap op te 
waarderen naar het lidmaatschap van de BC. 

Op de website staat meer informatie hoe de 
lidmaatschappen zijn opgebouwd en daarnaast willen we 
u graag in een persoonlijk gesprek toelichten wat wij als 
sponsorcommissie verstaan onder binden en verbinden en 
wat dat voor uw bedrijf kan betekenen.

Marcel Wendel
Voorzitter Sponsorcommissie

   www.lomans.nl                              (033) 750 5400

Elektrotechniek Werktuigbouwkunde Intelligente Technieken

Totaalinstallateur

Samen bouwen aan morgen

Al 20 jaar trotse hoofdsponsor  
van de hesjes
Al 20 jaar steunen we ons voetbal. Zowel met geld als met doeltjes, ballen en natuurlijk de bekende 
oranje ING-trainingshesjes. Overal waar gevoetbald wordt, kom je ze tegen. Bij positiespelletjes, als 
doelpaal, keerpunt en cornervlag. Ze hebben het vaak niet makkelijk. Ze worden smerig, worden vertrapt, 
vergeten. Maar de laatste training voor de wedstrijd bepalen zij wie er in de basis staat: speel je of niet?

Al 20 jaar trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal
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                         10 JAAR KRASSE KNARREN
Met een spannend hoge-hoed-toernooi werd op vrijdag 1 
september op gepaste wijze het tienjarig bestaan van de 
Krasse Knarren van VV Hooglanderveen gevierd. Dit 
tweede lustrum werd afgesloten met een feestavond, 
dat tot in de late uurtjes door ging.

Met een spannend hoge-hoed-toernooi werd op vrijdag 
1 september op gepaste wijze het tienjarig bestaan van de 
Krasse Knarren van VV Hooglanderveen gevierd. Dit tweede 
lustrum werd afgesloten met een feestavond, dat tot in de 
late uurtjes door ging. Ruim 50 Krasse Knarren, oud-Krasse 
Knarren, leiders en senioren werden om 18.30 uur op de club 
ontvangen met koffie en gebak. Daarna werden de spelers 
ingedeeld in zes teams, allen vernoemd naar the big five 
uit het dierenrijk: De Olifanten, de Leeuwen, de Buffels, de 
Neushoorns en de Luipaarden. 

En voor het zesde team was de Bavianen als koosnaam 
gekozen. Sportiviteit stond natuurlijk voorop,
maar iedereen zette alles op alles om de winst te behalen. 
Uiteindelijk ging het fanatieke team De Neushoorns er met 
de felbegeerde (uit de kantine geleende) beker gevuld met 
consumptiebonnen vandoor. 

Petje op Petje af
Het toernooi werd afgesloten met een feestavond. 
DJ Brazy zorgde voor de muziek en terwijl de spelers 
genoten van een welverdiend pilsje, gingen de schalen met 
hamburgers, saté en friet de ronde. 

De Neushoorns zijn de winnaars van het hoge-hoed-toernooi. 

Met van links naar rechts: (staand) Fred Kloen, Michael Slemmer, captain John Dekker, Marco Burm, Arnout Bergman, 

(zittend) Jeffrey Dasselaar, René Brattinga en Wilko van Heusden
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Na de prijsuitreiking werd de sportkennis nog even getest 
in een soort Petje op Petje af, dat na 24 goed beantwoordde 

(of goed gegokte) vragen werd 
gewonnen door Wendell Rigters. 
Hij ging met een enorm bierpakket 
naar huis. De verliezers werden 
getrakteerd op een sleutelhanger 
annex opener in de vorm van een 

voetbaltenue, uiteraard geheel in de kleuren van de club én 
met het logo van de Krasse Knarren.

Geschiedenis
Tien jaar geleden dus, op een zaterdag in de vakantie, 
begin 2007, organiseerden leiders van de World League een 
vrijwillige wedstrijd tussen de kinderen en hun ouders. Het 
was een speelvrije dag, de opkomst was niet heel groot, 
maar zowel de kinderen als de ouders hadden er lol in. 
En zo, daar op het nieuwe kunstgras van veld 4, ontstond 
het idee om met een aantal ouders zelf op regelmatige 
basis een balletje te gaan trappen. De meesten hadden al 
jaren niet meer gevoetbald, sommigen zelfs helemaal nog 
nooit. Beetje rondgevraagd of er interesse was en uit de 
ledenlijst van het eerste seizoen blijkt dat er zich 22 spelers 
aangemeld hadden. Maar aangezien het vrijheid-blijheid 
was, zonder verplichtingen en zonder competitie, was de 
opkomst niet altijd even groot. Het kwam vaak genoeg 
voor dat we twee-tegen-twee speelden op het boarding 
veldje, omdat er niet meer mensen op kwamen dagen. 
Maar dat was de afspraak: Wie komt, die komt. Beetje warm 
lopen, balletje overspelen, tellen met hoe velen we zijn 
vanavond, hesjes uitdelen en spelen maar: iedere week op 
donderdagavond anderhalf uur lekker bezig zijn met de 
bal. Met veel sportiviteit, met veel lol én met een bruisende 

derde helft. En zo gaat het nu al ruim tien jaar. Inmiddels 
staan er meer dan 40 mensen officieel aangemerkt als 
Krasse Knar en telt de opkomst wekelijks minimaal 20 
fanatieke voetballers. Want naast de uitbreiding van 
deze voetballende subcultuur, is ook de kwaliteit van het 
gespeelde spel met sprongen omhoog gegaan. Maar het 
principe is nog steeds het zelfde: tellen met hoe velen we 
zijn vanavond, door tweeën delen, hesjes uitdelen en spelen 
maar. Anderhalf uur sportieve strijd en veel plezier.

Ledenstop
De Knarren-club heeft sinds twee jaar een ledenstop 
in moeten stellen, vanwege het gebrek aan ruimte. Het 
liefst zouden we alle liefhebbers die zich graag zouden 
aansluiten bij deze groep voetballers met open armen willen 
ontvangen. Maar vanwege het grote aantal teams dat traint 
op de donderdagavond hebben we slechts een half veld 
ter beschikking. En dan houdt het een keer op met hoeveel 
spelers je daar terecht kan. We vinden dat jammer, want met 
een heel veld zouden we nog meer Krasse Knarren aan de 
bal kunnen krijgen door bijvoorbeeld met 4 7x7-teams op 
2 halve velden te gaan spelen. We kunnen alleen maar 
hopen dat dat binnenkort eens een keer werkelijkheid wordt.

De Krasse Knarren en andere aanwezigen kijken terug op 
een mooie feestavond én tien eerste mooie voetbaljaren. 
Want de Krasse Knarren zijn een vaste waarde geworden 
voor VV Hooglanderveen, waar het niet altijd gaat om de 
beste prestatie, maar vooral om het plezier dat samen 
voetballen deze mannen geeft. En die Krasse Knarren, die 
zijn nog lang niet uitgevoetbald.

Paul Siteur

Bardames Sanne de Ruiter en 
Eva van Hamersveld bezorgden 
de Krasse Knarren een onvergetelijke 
avond
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GEDRAGSCONVENANT AMERSFOORTSE 
VOETBALVERENIGINGEN

Tijdens het onlangs gehouden AVK bij onze 
voetbalvereniging werd na de halve finales versie 2.0 
van het nieuwe gedragsconvenant ‘Samen voetballen in 
Amersfoort’ ondertekend door alle voorzitters van de 
13 Amersfoortse voetbalverenigingen. 

Sinds 2016 werd, onder leiding van de KNVB en SRO, 
door de werkgroep Convenant met veel enthousiasme 
constructief samengewerkt aan de praktische invulling van 
het convenant. 
Vanuit de Commissie Gedrag en Respect van de 
VV Hooglanderveen was Ineke Pongers betrokken bij 
de werkgroep Convenant. De samenwerking in het 
Amersfoortse voetbal wordt door het invulling geven aan 
de uitvoering van het convenant nog meer bevorderd. Met 
de huidige ontwikkelingen maken de voetbalverenigingen 
zich nu ook gezamenlijk sterk voor positief gedrag op en 
rond de velden. Het moet het voetbal in Amersfoort nog 
leuker maken.

De bedoeling van het convenant is, dat alle misstanden 
op en rond de voetbalvelden, tussen de Amersfoortse 
voetbalverenigingen onderling, gemeld worden bij de 

contactpersonen van de betreffende 
club. Hierna wordt aan de hand 
van gedragscodes gezamenlijk het 
probleem besproken en gezocht 
naar een passende oplossing. 

Het convenant vormt de basis voor 
dit positieve gedrag op en rond 
de velden. Ook andere regio’s in 
Utrecht en Noord-Holland hebben 
een soortgelijk convenant. In 
voorkomende gevallen wanneer 
er misstanden zijn op of rondom 

de velden, waarbij andere verenigingen betrokken zijn, 
wordt door onze Commissie Gedrag en Respect contact 
gelegd met de verantwoordelijke persoon binnen de 
betreffende vereniging. 
Op deze wijze wordt gereflecteerd op gedrag en respect 
binnen de verenigingen met als doel om soortgelijk gedrag 
in de toekomst te voorkomen. 
Het signaleren, het zich bewust worden van verkeerd 
gedrag en het daarna in goed overleg te bespreken is 
de eerste aanzet om toekomstig verkeerd gedrag te 
voorkomen. 

Meld gerust misstanden bij de Commissie Gedrag en 
Respect van onze vereniging, ook bij twijfel. We beoordelen 
dan samen of er een gevolg aan moet worden gegeven. 

Voor meer informatie over de Commissie Gedrag en 
Respect, zie de site van onze vereniging.

gedragenrespect@vvhooglanderveen.nl
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Datum Activiteit Aanvangstijd

2017

3 oktober Bestuursvergadering 20:00 uur
4 oktober Instructie avond spelervolgsysteem 19:30 uur

17 oktober Kaartavond 20:00 uur

7 november Algemene Leden Vergadering (ALV) 19:30 uur

10 november Oud Papier -

11 november Inleveren boekjes Grote Clubactie 09:00 uur

21 november Kaartavond 20:00 uur

26 november Sinterklaas 09:00 uur

5 december Bestuursvergadering 20:00 uur

8 december Oud Papier -

19 december Kaartavond 20:00 uur

21 december Laatste trainingsavond 2017 20:00 uur

30 december Oliebollenactie -

2018

2 januari Bestuursvergadering 20:00 uur

7 januari Nieuwjaarsreceptie 12:00 uur

16 januari Kaartavond 20:00 uur

6 februari Bestuursvergadering 20:00 uur

20 februari Kaartavond 20:00 uur

6 maart Bestuursvergadering 20:00 uur

9 maart Oud Papier -

20 maart Kaartavond 20:00 uur

24 maart Potgrondactie 08:30 uur

3 april Bestuursvergadering 20:00 uur

13 april Oud Papier -

17 april Kaartavond (laatste) 20:00 uur

1 mei Bestuursvergadering 20:00 uur

11 mei Oud Papier -

2 juni Jeugdkamp -

5 juni Bestuursvergadering 20:00 uur

8 juni Oud Papier -

9 juni Willem Tomassen Toernooi -

16 juni Willem Tomassen Toernooi -

23 juni Superstars -

3 juli Bestuursvergadering 20:00 uur

13 juli Oud Papier -

ACTIVITEITENAGENDA
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6  |  NoppenNewz

DE GOEDKOOPSTE CARTRIDGES 
EN TONERS VOOR ELKE PRINTER!

Scoor altijd 
10% korting*!

vv Hooglanderveen profiteert ook mee!vv Hooglanderveen profiteert ook mee!

Bestel via 123inkt.nl/hooglanderveen
Ontvang zelf 10% korting *op alle huismerkartikelen. 
Per bestelling ontvangt de club een bonus! 

!

Kom dineren bij eetcafé dimS en 
krijg elk 4e hoofdgerecht gratis 

(goedkoopste gerecht gratis)

Reserveer nu! 

Heideweg 2A, HOOGLANDERVEEN     

tel. 033-25 35 113  www.eetcafedims.nl 

Actie geldig t/m 31 maart 2015 en tegen inlevering van deze bon 

!

Deze bon is € 70,00 waard *

Voor Brommer-, Auto- en Motorrijles

Leden van v.v. Hooglanderveen 
verdienen iets extra's 

* bij afname startpakket auto of motor

Voor info kijk op www.200pk.nl
of mail naar: info@200pk.nl

Bij afname van een startpakket krijgen jullie: 
1 les gratis en gaat er € 25,00* naar de clubkas. 

(*bij een brommerpakket €15,00)

Dit is bovenop alle lopende acties

Gezellenstraat 9  |  3861 RD Nijkerk  |  T  033-3012103
I  www.match2print.nl  |  www.gifts2impress.nl

De beste match 
voor al uw drukwerk, 

relatiegeschenken 
en promotiekleding

BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF

AMERSFOORT

ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 
MARKETINGCOMMUNICATIE 

ONLINE MARKETING
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sponsoren

Wist u dat alle leden 

10% extra korting op 123inkt 

huismerk producten krijgen? 

Klik op 123inkt.nl-logo 

op onze homepage.

http://www.ing.nl
http://www.smink-groep.nl/web/smink-home.htm
http://www.schoonderbeekbouw.nl
http://www.123inkt.nl
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