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VOORWOORD VAN DE 

VOORZITTER
We zijn weer wakker geworden uit de voetbal winterslaap 
en zijn voornemens er weer een mooi tweede helft van 
het seizoen te maken.

We hebben in januari wat stormschade opgelopen,  
maar er wordt aan herstel gewerkt. Gelukkig zijn we 
hiervoor verzekerd.
 
Het eerste team is naar Valencia geweest voor een 
trainingskamp. In deze NoppenNewz doet Ryan van 
Diermen verslag.
 
Het nieuwe vrijwilligersbeleid vraagt ook opnieuw 
aandacht, want we moeten nu controleren of iedereen 
die zich aangemeld heeft ook daadwerkelijk werk is 
aangeboden. Want alleen aanmelden is uiteraard niet 
voldoende om de extra contributie te voorkomen. 
Het beleid is erop gericht om handjes te krijgen en die 
hebben we ook de tweede helft van de competitie nodig.
We gaan binnenkort de mensen benaderen die zich wel 
hebben opgegeven, maar nog niet hun 10 punten hebben 
gehaald en ook niet ingeroosterd staan. Er is interesse 
getoond van verenigingen uit de buurt over ons nieuwe 
beleid en ook de KNVB wilde graag een interview afnemen. 
Dat interview is te zien op de KNVB Assist website en 
tevens opgenomen in dit nummer van de NoppenNewz.
 
Zoals aangekondigd in de algemene ledenvergadering van 
november 2017, zijn we met een groep van 16 enthousiaste 
mensen gestart met een workshop “toekomst  
vv Hooglanderveen”. Onder begeleiding van een moderator 
van de KNVB gaan we in 3 avonden een advies vormen 
voor de algemene ledenvergadering in november dit jaar. 
Het bestuur heeft ook strategie sessies gehouden die ook 
weer input vormen voor deze workshop. De deelnemers 
bestaan uit vrijwilligers, leden, bestuursleden, spelers, 
selectiespelers en sponsors. Kort om een dwarsdoorsnee 
van de club.

 
Michiel Burm vertelt iets over de scheidsrechtersopleiding. 
Zeker voor de oudere jeugd zoeken we altijd naar 
enthousiaste scheidsrechters. Maar ook voor de jongere 
jeugd blijft het belangrijk dat we goed opgeleide en 
begeleide scheidsrechters hebben.
 
De sponsorcommissie laat zich ook weer zien. Afgelopen 
7 maart hadden we wederom een succesvol sponsor 
event, waarbij ook de selectie en ere-leden en leden 
van verdienste waren uitgenodigd. Topscheidsrechter 
Bas Nijhuis kwam samen met schrijver Eddy van de Ley 
anekdotes uit zijn nieuwe boek “Niet Zeiken, Voetballen!” 
op ludieke wijze presenteren. Het was een top avond dat 
in de VIP ruimte van Pathé, eveneens business club lid van 
onze club, gehouden werd. Marcel Wendel schrijft er 
meer over.
 
Daarnaast is er nog een verhaal uit de oude doos.  We 
blikken hierin terug op het laatste seizoen op het oude 
complex aan de Hoog en Wellerlaan. 

We gaan ons opmaken voor het twee deel van dit seizoen, 
met wederom een strakke agenda.
Potgrondactie 24 maart 2018
Vrijwilligersavond  21 april 2018
Veense Derde Helft   22 april 2018
Jeugdkamp    2 en 3 juni 2018
AFAS thuistoernooi    9 en 16 juni 2018
Superstars     23 juni 2018
 
Heren 1 maakt kans op de 2de periodetitel als we 29 april 
uit tegen Nieuw Utrecht spelen. Winnen we die wedstrijd 
of spelen we gelijk, dan hebben we de 2de periodetitel 
binnen. Dan duurt de competitie van het eerste iets 
langer (nacompetitie met hopelijk topwedstrijden).
Laten we ons heren 1 team steunen als we de 29ste uit 
spelen tegen Nieuw Utrecht.
 
Leuke vooruitzichten, we hebben er weer zin in!

Veel leesplezier
Norbert van Hengstum, voorzitter.
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DE SCHEIDSRECHTERSHOEK 
Verslag Arbitrage Event bij de KNVB 
Op zaterdag 13 januari gingen Caspar Tondeur en Gradus 
naar het KNVB sportcentrum in Zeist. Daar vond de eerste 
editie van het Arbitrage Event voor KNVB/ARAG Fairplay 
gecertificeerde clubs plaats voor bestuursleden en 
scheidsrechters coördinatoren. 
De bijeenkomst was van 09.00 tot 14.30 uur en begon in 
de grote zaal met de vraag “wat kan de KNVB beter doen 
en wat zou de KNVB nog meer voor de clubs kunnen doen?”  
Er werden veel vragen gesteld over hun website en welke 
cursussen ze geven. Na een heerlijke lunch kregen we 
een rondleiding over de KNVB Campus en alle verblijven 
daar. De middag werd afgesloten door Danny Makkelie 
scheidsrechter betaald voetbal. 

Tijdens zijn presentatie nam hij ons mee in zijn 
wereld. Met bijbehorende beelden kregen we te horen 
wat zijn collega’s tegen hem zeiden bij overtredingen, zeer 
interessant. Ik vond het een erg nuttige dag.

Verslag Workshop scheidsrechter
Dan was er op zaterdag 20 januari workshop voor al onze 
eigen scheidsrechters. De theorie werd verzorgd door 
Sjors Elsinghorst, Arnoud Draijer en Albert te Linde. 
Er waren 35 scheidsrechters aanwezig, een zeer goede 
opkomst. Dit jaar ging de theorie over gebruik van 
gebaren in het veld. 

Het nut ervan richting de spelers maar ook de mensen 
langs het veld. Zodat zij goed kunnen volgen wat de 
scheids aangeeft. Voorbeelden: welke kant inworp, 
cornerbal, doelschop, vrij-trap en penalty en doorspelen.
Aan de hand van videobeelden werden er vragen gesteld 
door Sjors aan de jeugdscheidsrechter en gaf Arnoud 
mondeling toelichting hoe je een gebaar wel goed 
aangeeft en wat je vooral niet moet doen. 

Ook Albert gaf mondeling voorbeelden wat 
hij als scheidsrechter wel en niet doet. Na het 
uurtje theorie was het tijd voor actie. Er waren 

4 oefenwedstrijden georganiseerd van verschillende 
leeftijdsgroepen zodat door elke scheidsrechter een juiste 
wedstrijd gefloten kon worden. 
 
Voor de wedstrijd deed Sjors een prima warm loop sessie 
voor alle scheidsrechters die hij normaal doet voor elke 
wedstrijd. Ook daar leerden we van. Dan om 11.00 uur 
wedstrijden fluiten. Door de grote opkomst hebben 
een aantal scheidsrechter als assistent scheidsrechter 
gefungeerd en als je geen taak had, dan rapporteerde je 
hoe je collega’s het deden. 
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Na een prima lunch, verzorgd door o.a. Ursula Verrips 
werden de wedstrijden geëvalueerd.  Elke groep met de 
bijbehorende scheidsrechters/ assistent scheidsrechters 
en de begeleider (Sjors, Arnoud, Albert en Gradus) nam 
plaats in een aparte zaal. Daar werd overlegd hoe de 
scheidsrechters en assistent scheidsrechters het  
hebben gedaan. Ik had beginnende scheidsrechters, 
assistent scheidsrechters die voor het eerst een heel 
veld moesten fluiten of voor het eerst vlagden. Ondanks 
hun eerste keer en gezien hun leeftijd deden ze het 
fantastisch goed. Ik was heel trots op al deze jongens. 
GROTE KLASSE. Als afsluiting deden Sjors en Arnoud 
nog een spelregel wedstrijd met leuke prijzen. 
Sam Kok ging er met de hoofdprijs vandoor, 
Timo Noordanus werd 2e en Marc Noordanus 3e. 
Het was een zeer geslaagde en leerzame dag met  
dank aan Sjors, Arnoud, Albert en Ursula. Ik wens 
iedereen nog veel wedstrijd plezier!

Overige nieuws
Drie van onze scheidsrechters hebben bij Roda46 
de cursus “verenigingsscheidsrechters” gevolgd en 
met succes. Ze zijn alle drie geslaagd. De cursisten 
waren: Marcel Bijkerk, Michiel Burm en Lars Kok.  

Zij hebben de cursus gekregen van docent Peter van 
Dijen van de KNVB, een uitstekende docent. Het diploma 
wordt op 22 februari j.l. aan hun uitgereikt. Marcel, 
Michiel en Lars, van harte gefeliciteerd namens de 
scheidsrechterscommissie. Verderop in deze uitgave een 
verslag van Michel Burm.

 Als aanvulling van scheidsrechters op de zaterdag is 
met Senioren elftallen die dat willen afgesproken dat zij  
2 scheidsrechters op zaterdag, wanneer dat nodig is, gaan 
leveren. Als compensatie krijgt het elftal een scheidsrechter, 
betaald door de vereniging die apart van buiten worden 
aangetrokken. Dit geldt alleen voor de elftallen die dus op 
afspraak 2 scheidsrechters leveren die op de zaterdag een 
wedstrijd fluiten van hogere jeugd elftallen (JO17 of JO19).

Tot slot; net als vorig jaar krijgen ook dit jaar de scheids-
rechter die 15 keer een wedstrijd gefloten hebben een 
bioscoopbon. Inmiddels is deze bon al aan 4 scheids-
rechters uitgereikt. Michiel Burm, Stefan Zuidinga, 
Timo Noordanus en Thomas Lammers, goed bezig heren!

Groet Gradus Traa. 
Coördinator Scheidsrechtercommissie
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VERSLAG KNVB OPLEIDING 
Vanaf 1 november zijn Lars, Marcel en ik (Michiel) bezig 
geweest met de KNVB cursus verenigingsscheidsrechter. 
Deze cursus, gegeven in Leusden bij Roda ‘46, hebben 
wij 21 februari allemaal positief afgerond. Er waren 
4 cursusavonden van 3,5 uur. Naast ons waren er vele 
andere scheidsrechters uit Amersfoort en omstreken, 
onder andere van Roda ‘46, VVZA en Nieuwland.

Tijdens deze cursusavonden hebben wij onder 
andere oefenwedstrijden gefloten/gevlagd. We hebben 
20 minuten gevlagd en 10 minuten gefloten. In de 
tijd dat je niet aan het fluiten was moest je met 
een groepje de andere scheidsrechter beoordelen en 
na de wedstrijd gingen we de wedstrijd bespreken. 
Om voor de opleiding te kunnen slagen moest je 
wel 4 wedstrijden gefloten hebben bij je eigen 
club en ook beoordeeld zijn door Gradus die onze 
verenigingsbegeleider was. Na de wedstrijd 
hebben we ook kort de wedstrijd teruggekoppeld 
en besproken wat er beter kon en wat al goed ging. 

Voor de wedstrijd kregen wij uitleg over vele spelregels 
maar daarnaast was er ook veel aandacht voor buitenspel 
en hands, toch wel de moeilijkste dingen om te beoordelen. 
We hebben geoefend door middel van leuke opdrachtjes 
en echt beeldmateriaal uit de eredivisie. De laatste 
cursusavond was een aantal keer verplaatst vanwege 
winterstop met vele afgelastingen.  

Tijdens de laatste avond hebben we ook een examen 
gemaakt van 10 vragen. Die vragen waren allemaal 
met beeldmateriaal uit de eredivisie, mocht je dit 
examen niet halen dan krijg je nog een herkansing met 
meer vragen. Wij met zijn drieën waren in 1 keer geslaagd.
Met deze cursus blijven we alle drie gewoon nog bij de club 
fluiten. We willen mogelijk wel door naar SO 3, dit houdt 
in dat je naar andere clubs gaat om wedstrijden in de A- 
categorie te fluiten. Deze cursus zal sowieso niet eerder 
plaatsvinden dan september.

Groetjes Michiel Burm
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GROTE KAARTAVOND 
(alleen klaverjassen)
Op 30 maart 2018 vindt er weer een grote kaartavond bij 
vv Hooglanderveen plaats. Iedereen is welkom.
De kaartavond begint om 20.15 uur, we verwachten dat iedereen 
uiterlijk 20.00 uur aanwezig is in de kantine van het WT-complex.

Inschrijven kan op de lijst bij de 
voetbalvereniging die op het
prikbord in de hal hangt. 
Het is ook mogelijk rechtstreeks 
bij Jan Veenvliet 06-11348800 
of Ton van de Brug 
06-11489625 op te geven.
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TRAININGSKAMP VV HOOGLANDERVEEN
seizoen 2017/2018
Dag 1: Donderdag 11 januari, Ready for take-off! 
2:00 uur, daar waar het grootste deel van Nederland nog 
op één oor lag, verzamelde de eerste selectie van 
vv Hooglanderveen zich op de parkeerplaats van het 
Willem Tomassen sportcomplex, om vanuit daar af te 
reizen naar het Spaanse Valencia voor het trainingskamp 
2017/2018. 
Na een busrit van 2,5 uur richting Brussel-Zaventem en een 
ongeveer even zo lange vlucht naar Valencia kon er aan het 
einde van de ochtend worden ingecheckt aan de balie van 
hotel Olympia. Daar stonden we direct voor dé verrassing 
van dit trainingsweekend. Competitiegenoot DCG bleek 
ook dit weekend dezelfde locatie uitgekozen te hebben 
om, net als ons, een goede basis te leggen voor de tweede 
seizoenshelft. Na het inchecken volgde een stevige lunch, 
met daaropvolgend een wandeling naar het strand van 
Valencia. Een bescheiden zonnetje, 17 graden en een straffe 
noordoostenwind, volgens assistent-trainer Bert de ideale 
omstandigheden voor een stevige strandloop, waren het 
decor voor de strandtraining met als inzet, voor de winnaar 
uiteraard de eeuwige roem en 3 shotjes voor de laatste 
drie gefinishte deelnemers van de strandloop tijdens 
het diner. Sommigen zagen dit als een straf, anderen als 
een mooie prijs. In ieder geval waren, de na 500 meter 
afgevallen, Ramon samen met Ryan en Jesse de 
‘gelukkige’ winnaars van de shotjes.

Bij terugkomst in het hotel was er even wat tijd om op 
adem te komen van de strandloop. De één deed een 
boodschap, de ander een dutje en weer een ander bezocht 
de open training van Levante UD. ‘s Avonds werd er heerlijk 
gegeten in een plaatselijk restaurant en werden de ‘prijzen’ 
in ontvangst genomen door de 3 verliezers, waarna het tijd 
was om eens voorzichtig het uitgaansleven van Valencia 
te gaan verkennen. Er werd meteen hier en daar al wat 
gedanst en een enkeling deed, al dan niet wanhopig, een 
poging om in contact te komen met een Spaanse schone, 
maar nog ruim voor de zon weer doorbrak was iedereen in 
het hotel. Voldoende tijd om wat rust te pakken voor dag 2. 
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Dag 2: Vrijdag 12 januari, Trainingsday! 
Deze dag begon feestelijk! Oscar senior viert ieder jaar 
op 12 januari zijn verjaardag, dus zo ook tijdens het 
trainingskamp in Valencia. Met mooi gezang en een 
heerlijk champagneontbijt hebben we hier deze ochtend 
op gepaste wijze aandacht aan gegeven. Later op de dag 
werd Oscar ook nog eens verrast met een wandelstok en 
een ‘opa-petje’. Onze Oscar is met zijn 31 jaar immers de 
jongste niet meer. Na het ontbijt was het tijd om in de 
bus te stappen richting het trainingsveld. Het is immers 
een trainingskamp. Na een korte busrit van ongeveer 
20 minuten kwamen we aan op het trainingscomplex, 
waar lekker bijna 2 uur, onder bijna perfecte 
weersomstandigheden, getraind kon worden. 

 
 

Rond het middaguur ging de groep weer met de bus 
hotelwaarts voor een snelle douche om vervolgens met 
zijn allen in taxi’s af te reizen naar downtown Valencia 
voor wat cultuursnuiven. Na een open busrit langs alle 
bezienswaardigheden van Valencia was het tijd voor, 
wederom, een stevige lunch. Na de lunch was het een 
paar uur ieder voor zich om vervolgens om 8 uur ’s avonds 
present te zijn bij, ook wederom, een leuk lokaal tentje om 
met zijn allen te eten. Het was de staf die middag gelukt 
om een restaurant helemaal voor ons zelf te hebben en 
ondanks dat er paar bekende SC Heereveen spelers zoals 
Kobayashi de tent binnen wilden, bleef het toch een 100% 
vv Hooglanderveen feestje die avond. En een feestje werd 
het. Na het diner ging de complete groep nog heel eventjes 
richting het centrum en op een bepaald moment gingen 
zelfs de voetjes van onze assistent-trainer Lubbert nog even 
van de vloer. Natuurlijk werd het niet te gek gemaakt want 
de volgende dag stond het oefenpotje tegen Montfoort op 
het programma.

Dag 3: Zaterdag 13 januari, Matchday! 
Iets later dan de voorgaande dagen werd er weer als 
groep ontbeten in het hotel om vervolgens rustig aan de 
voorbereiding voor de wedstrijd te beginnen. De één pakte 
nog even een momentje van rust en de ander liet zich uit 
voorzorg even behandelen door, onze steun en toeverlaat 
Anke, onze verzorgster voor dit weekend. Om 12:30 uur 
stond de bus klaar om ons richting het veld te brengen.  
We waren mooi op tijd en konden dus ook mooi op tijd aan 
de warming-up beginnen. 
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Tijdens de warming-up begonnen wij ons wel af te 
vragen of Montfoort altijd zo’n korte voorbereiding voor 
een wedstrijd had, want het was inmiddels 13.15 en de 
wedstrijd zou om 14:00 beginnen. Niet veel later kwam het 
verlossende woord: Montfoort had zich bij het verkeerde 
veld af laten zetten en zat nog op 45 minuten lopen bij 
ons vandaag….oeps….Goed, uiteindelijk na wat vertraging 
kon de wedstrijd dan toch op het kunstgrasveld van 
Polideportivo Nazaret beginnen. Na een snelle 1-0 voor 
Hooglanderveen door een mooie kopbal van Ruud Vos in 
de 3e minuut, kwam Montfoort binnen 1 minuut 
alweer op gelijke hoogte. De strijd ging redelijk gelijk 
op waarbij Hooglanderveen verzuimde zichzelf te 
belonen door de kansen te benutten. Montfoort 
deed dit niet en door vooral individuele fouten 
keken we met de rust al tegen een 1-4 achterstand 
aan. 2e helft zelfde verhaal, ploegen in evenwicht, 
gecreëerde kansen werden niet verzilverd en 
Montfoort scoorde nog een 1-5. Eigenlijk een zeer 
geflatteerde uitslag in een zeer sportief duel 
tussen Hooglanderveen en Montfoort. Met als 
absolute uitblinker en dus man of the match, 
onze supervrijwilliger, Rob van de Grootevheen als 
scheidsrechter van dit duel.

Dag 4: Zondag 14 januari, The day off! 
Dit was een voetbalvrije dag voor de mannen. Na een 
rustige start van de dag met een goed gezamenlijk ontbijt 
waar bijna iedereen bij aanwezig was, toch Jesse?, werd er 
wel passief gesport en werd er van een leuke pot voetbal 
genoten tussen Levante UD en Celta de Vigo. Vanaf 
fantastische plaatsen op rij 1, 2 en 3 direct achter de goal 
zagen we een voorzichtige 1e helft tussen 2 teams die niet 
wilden verliezen. Na de 0-1 van Celta werd het allemaal 
wat spannender en hebben we genoten van een mooie 2e 
helft waarbij de thuisspelende ploeg er niet in slaagde om 
de achterstand weg te werken en uiteindelijk met 0-1 van 
het veld ging. 

Na de wedstrijd was er weer vrije tijd voor iedereen, 
waarbij de één vast wat voorbereiding voor de terugreis 
aanging en de ander de middag goed gebruikte om 

het inmiddels wat opgelopen slaaptekort met een kort 
snurkje in te halen. Een enkeling had het nergens over en 
ging gewoon door tot het gaatje om iedere minuut van 
Valencia optimaal te benutten. Het stond iedereen dus 
echt vrij om te doen wat hij of zij wilde, maar om 20:00 
was het aantreden voor de laatste gezamenlijk activiteit: 
diner! En met een werkelijk fantastisch diner werd het 
trainingskamp 2017/2018 afgesloten. De ‘die hards’  
gingen na het diner nog een laatste keer op stap, maar  
het grootste deel van

de groep deed het was rustiger aan, nam nog een laatste 
afzakkertje en zocht zijn of haar mandje op voor een paar 
uurtjes rust voordat de bus er stond om ons weer richting 
het vliegveld te vervoeren.

Dag 5: Maandag 15 januari, The end! 
Na 4 fantastische dagen was dit het wel, vermoeid maar 
voldaan stapten we met zijn allen om 5:00 in de ochtend 
in de bus richting het vliegveld om weer aan de terugreis 
te beginnen. Na de korte vlucht van Valencia naar Brussel 
was het even zoeken naar Sjaak, waar was hij met zijn 
GROENGRIJS bus te vinden, maar toen dat eenmaal was 
gelukt stonden we 2,5 uur later tegen 13:00 uur ook alweer 
in Hooglanderveen en ging iedereen weer huiswaarts na 
een werkelijk formidabel trainingskamp 2017/2018. We 
kijken nu alweer uit naar het trainingskamp 2018/2019.

Ruud en Michel  
namens de selectie van vv Hooglanderveen.
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Woensdag 7 maart

SPONSOR EVENT BIJ PATHÉ AMERSFOORT
Ja u leest het goed. In tegenstelling tot de afgelopen jaren 
waar er op het Willem Tomassen complex een gastspreker 
of sprekers werd(en) ontvangen waren we dit jaar te gast 
bij Pathé Amersfoort. 

Bij het tot stand komen van de sponsorafspraken met 
Ralph Eggenkamp werd er al gezinspeeld op een 
uitnodiging bij het theatercomplex. Niet zo maar een 
zaaltje, maar de heuse VIP zaal werd gereserveerd  
voor de sponsoren en overige genodigde van  
VV Hooglanderveen. De lat werd hoog gelegd zoals ze 
dan zeggen. Waren we gestart met Björn Kuipers twee 
seizoenen terug was het vorig jaar de beurt aan een 
duo Zeljko Petrovic en John van de Brom om in de vorm 
van een persconferentie een aantal ins en outs van het 
betaalde voetbal te duiden. Op zoek naar een presentatie 
met een belangrijk visuele ondersteuning. We hadden 
tenslotte de beschikking over een VIP zaal met 120 leren 
fauteuils en een immens groot scherm. Eddy van der Ley 
media, het bureau dat de sponsorcommissie de eerdere 
edities had geholpen met een leuke invulling van de 
sponsorevent kwam op de proppen met Bas Nijhuis. Een 
scheidsrechter die het heeft gedurfd om nog tijdens zijn 
actieve loopbaan een boek te schrijven waar in de lezer 
meegenomen wordt in de sfeer en de dynamiek van het 

stadion, kleedkamer en het voetbalveld. Dit boek “Niet 
zeiken, voetballen!” vormt de basis van zijn presentatie 
of beter gezegd van zijn theatershow, want dat is wat 
hij doet. Samen met Eddy van der Ley de schrijver van 
het boek, neemt Bas Nijhuis zijn gehoor mee naar het 
veld, zijn privé aan de hand van zijn hobby dieren, maar 
ook het zakelijke aspect komt aan de orde. Ondersteund 
met allerlei beeldmateriaal, filmpjes en leuke anekdotes. 
Ondanks het feit dat Bas Nijhuis na Björn Kuipers de 
tweede scheidsrechter zou zijn die als gastspreker voor 
de sponsoren van onze mooie club zou spreken waren 
we de mening toegedaan dat zijn inkijkje in de voetballerij 
heel anders zou zijn dan dat van Kuipers. Een bond 
gezelschap van bijna 90 mannen en vrouwen hadden zich 
woensdag verzameld bij Pathé. Sponsoren, selectiespelers 
en -begeleiders, ereleden en leden van verdiensten werden 
door Jan Bouwman van Pathé ontvangen in de VIP zaal. 
Alvorens de presentatie van Bas Nijhuis ging starten 
werden de aanwezige namens de sponsorcommissie 
welkom geheten. 
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Kort werd er geschetst hoe de sponsorgroep zich vanaf 
de vorige sponsorbijeenkomst heeft ontwikkeld. Een 
ontwikkeling waar we als vereniging heel trots op kunnen 
zijn en verguld mogen zijn dat steeds meer bedrijven zich 
graag met VV Hooglanderveen willen afficheren. Mede 
door het organiseren Amersfoorts Voetbal Kampioenschap 
hebben we naast veel inzet van vrijwilligers ook vanuit het 
bedrijfsleven goede ondersteuning mogen ervaren in 
zowel expertise bij grote evenementen alsook extra 
middelen. Maar liefst 6 nieuwe bronzen Business Club 
leden: Hey Pannenkoek, Fyzie, Nieuw Bokhorst, DimS 
eten&drinken, Annatommie en al eerder genoemd Pathé. 
Twee zilveren BC leden Drukmakers en Intersport 
Jacquet, wat ondertussen is veranderd in Intersport 
Daka. Een gouden lid For Live event verzorging en als 
klap op de vuurpijl drie Platina BC leden; Smink Infra, 
installatiebedrijf Lomans en Afas software. Wij zijn 
trots met deze prachtige aanwas van support door de 
bedrijven uit de regio. Kort zijn ook de plannen even naar 
voren gebracht. In de kantine zal er een wand gecreëerd 
worden waar op platte schakelbare beeldschermen 
allerlei informatie gedeeld kan worden en exposure 
kan plaatsvinden. Ook de waarde van de clubkaart 
gaan we proberen te vergroten door de sponsoren de 
mogelijkheid te bieden de clubkaarthouders extra’s 
aan te bieden omdat zij de houders zijn van die mooie 
kaart van de club. 

Tenslotte hebben we in samenwerking 
met 123inkt de hoofdsponsor van de jeugd 
een mogelijkheid tot sub sponsoring van 
jeugdteams weten te ontwikkelen, waardoor 
vaders/moeders, opa’s/oma’s of andere 
betrokkenen bij de jeugd dit ook kunnen 
ondersteunen middels sub sponsoring van 
het team van de (klein)zoon of (klein)dochter.  
Verder in de NN meer hier over. 
Hoog tijd werd het voor de gastspreker(s) van 
deze avond. Eddy van der Ley en Bas Nijhuis 
hebben ons ruim anderhalf uur onderbroken 
met een heuse rust van 15 minuten 
vermaakt met allerlei leuke voorvallen 
uit de voetballerij. We zijn meer te weten 
gekomen over hoe scheidsrechters ervaren 

dat ze vanaf de tribunes voor alles uitgemaakt worden wat 
mooi en lelijk is. Of dat Bas zijn moeder een h..r was. Het 
werd in ieder stadion naar hem geschreeuwd waardoor 
hij toch eens bij zijn vader ging informeren of het soms 
klopte want als ze het nu overal zeggen zal er ... Gekkigheid 
natuurlijk, maar scheidsrechters zijn soms net mensen. 
Net als voetballers, waarin het opvalt dat de spelers van 
vroeger meer konden hebben dan de huidige generatie 
volgens Nijhuis. 
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ACTIE POTGROND

Kon Mark van Bommel een opmerking van de scheids 
wel op waarde schatten zijn de spelers van nu eerder 
op hun teentjes getrapt of hebben geen gevoel voor 
humor. Kortom een boeiende avond waar ook nog eens 
de gelegenheid was om de vragen die we altijd al hadden 
willen stellen ook daadwerkelijk te stellen. Als blijvend 
aandenken hebben alle aanwezigen het boek van 
Bas Nijhuis Niet zeiken, voetballen mee gekregen naar 
huis zodat ze eens rustig kunnen na lezen of het waar was 
wat er op de avond door de vlot pratende ontspannen 
Bas Nijhuis allemaal verteld is. Om het helemaal compleet 
te maken bleef Bas lang aanwezig om ieder die er prijs 
opstelde zijn of haar boek te voorzien van aansprekende 
note. De overal conclusie mag zijn dat als Bas Nijhuis geen 
scheidsrechter was geworden hij waarschijnlijk op het 
toneel terecht gekomen zou zijn als acteur of cabaretier. 
Een ras entertainer.

Nieuw subsponsoring van een jeugdteam
Subsponsor worden van een jeugdteam kan vanaf het 
seizoen 2018-2019. In samenwerking met 123 inkt hebben 
we shirts laten ontwikkelen die gebruikt kunnen worden 
als inloop en/of trainingsshirts. Het blijft zo dat de 123inkt 
wedstrijd tenues tijdens de wedstrijden gedragen dienen 
te worden, maar voorafgaand aan de wedstrijd kan er dmv 
andere inloop shirts, die tevens dienst kunnen doen als 
trainingsshirts, de naam van de subsponsor gepresenteerd 
worden. Deze shirts komen in de kleuren wit/blauw en 
zwart/blauw beschikbaar. Op de borst kan de naam van de 

subsponsor vermeld worden. Dit contract wordt afgesloten 
voor één seizoen. Het kan onder voorwaarden een 
tweede en eventueel een derde seizoen ingezet worden. 
Drukmakers kan de verzorging van het bedrukken van de 
shirts voor de nieuwe subsponsor verzorgen. 
Dat ontzorgt en maakt het overzichtelijk. Naast de 
kosten voor de kleding en de bedrukking vragen wij van 
de sponsor voor de aangeboden exposure mogelijkheid 
een sponsorbijdrage voor de vereniging. Deze sponsor- 
mogelijkheid willen we als sponsorcommissie graag extra 
aanbieden vanaf volgend seizoen. Heeft u interesse in deze 
vorm van sponsoring van het team van uw zoon of dochter 
of wilt u er meer over weten, neem dan contact op met de 
sponsorcommissie. We verwachten hiermee invulling te 
geven aan de gehoorde wens om als ouder meer voor het 
team van het eigen kind of kinderen te kunnen betekenen. 

Heeft u andere ideeën dan horen we die graag en kunnen 
we samen met u zoeken naar de juiste vorm en invulling. 
Zonder voorafgaand overleg met sponsorcommissie is het 
niet toegestaan teamgebonden exposure van bedrijfslogo’s 
of andere reclame uitingen zelf te organiseren, maar 
samen is er vaak veel mogelijk. Wij heten u graag welkom 
als niet-lid van onze sponsorgroep, zodat we verder kunnen 
groeien met onze mooie vereniging en daarbinnen onze 
prachtige kweekvijfer; de jeugdafdeling. 

Marcel Wendel
Sponsorcommissie
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“UIT DE OUDE DOOS” 
Het laatste seizoen op het oude complex aan de Hoog en 
Wellerlaan... Het seizoen 2004-2005...
Het oude complex met haar betonnen dug-outs, camping-
achtige kleedkamers en haar heuvelachtige “veld 2” was 
een plek vol historie, ambiance en bovenal clubgevoel.
Het seizoen wat tevens het eerste seizoen was in mijn 
loopbaan als vaste wissel bij VV Hooglanderveen is 
voor mij, en voor vele anderen een seizoen om nooit 
te vergeten.

Het seizoen speelde zich voor mij af in de B1 onder leiding 
van Rob Loffeld/Jos Severs en was met spelers als Sam 
Tomassen, Remco Steenbeek, Menno Bos en Caspar 
Tondeur in de selectie een team dat zich op de lokale 
velden aardig zou moeten kunnen redden.
Het begon als altijd met trainen, trainen en nog eens 
trainen. Terwijl de lokale “club-jochies” (Maarten Severs, 
Anton van Tol, Nick Kreijne e.d.) van de A1 naast ons 
hun trainingen afwerkten en af en toe een sneer gaven 
wanneer een van ons de bal weer tegen het reclamebord 
hoog boven de goal schoot bleven wij braaf onze 
oefeningen uitvoeren op het modderige trainingsveldje 
tussen de 2 speelvelden in.

Na een aantal weken mochten we ons eerste vriend-
schappelijke duel spelen tegen Sportclub ‘t Gooi. We kregen 
met 11-0 op de broek, na ook nog eens met belachelijke 
cijfers te hebben verloren van Ijselmeervogels B1 begon 

het seizoen. Het leek niet van de een op de andere dag 
beter te worden. In de beginfase van deze jaargang werden 
er (te) veel punten gemorst. We bungelden onderaan de 
ranglijst en het trainersduo was naarstig op zoek naar een 
oplossing. Er werd geschoven, gewisseld en gerouleerd.  
Op een moment belandde Sam Tomassen in de verdediging. 
Een curieus besluit op dat moment, maar Sam speelt tot 
de dag van vandaag in de achterste linie. In de loop van de 
jaren heeft volk en vaderland ook mee mogen smullen van 
zijn kwaliteiten in de tijd dat hij uitkwam in het eerste.

Naarmate de tijd verstreek had Loffeld er een waar 
levensdoel van gemaakt om dit team te laten functioneren.
Er werden hele boekwerken geschreven met details, 
feitjes en ideeën. Boekwerken die bijna vijftien jaar later 
nog veilig liggen opgeborgen in de privékluis van de 
leermeester van weleer. We werden meegenomen op 
uitjes op kosten van de coach en elke training moest alles 
worden gegeven. Behalve voor minder harde werkers. 
Types die bij het “rondjes om het hoofdveld rennen” lekker 
in de dug-out wachtten totdat de groep voor het laatste 
rondje langskwam en dan pas aansloten. Types die bij een 
schouderduw deden alsof hun arm uit de kom lag zodat 
ze eerder mochten douchen. Types die voornamelijk op 
de bank zaten. Desalniettemin waren we een team. Er 
ontstonden vriendschappen, er werd carnaval gevierd, er 
werd voor elkaar gevochten op en bij hoge uitzondering 
naast het veld. We deelden lief en leed en dat gaf ons team 
een elan waar zelfs Leicester City van een paar seizoenen 
terug een puntje aan had kunnen zuigen.
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Na de winterstop leek het tij zich te keren. De trainingen 
op het bevroren modderveld gingen er hard aan toe en we 
hadden er zin in. We begonnen wedstrijden te winnen en 
wisten ons van de onderste regionen in de competitie 
op te werken naar een al met al knappe vierde plek. 
Tijd was onze enige tegenstander en daar hadden we 
helaas te weinig van. Na een klakkeloze inhaalrace hadden 
we simpelweg niet meer wedstrijden om ons omhoog te 
werken en we moesten genoegen nemen met de vierde 
plek. De opgedane ervaringen en de geweldige sfeer op 
de club maakten het op dat moment des te zuurder toen 
het besef kwam dat dit de laatste momenten waren op 
het complex.
Natuurlijk, ons geweldige dorp werd opgeslokt door 
Vathorst en ook de club zag daarin de potentie op 
sportief en economisch vlak. Het was ook tijd.. stilstand 
is uiteindelijk achteruitgang en in de wereld van sport 
moet de lat altijd hoger. Alles was in kannen en kruiken 
maar eerst waren er nog enkele evenementen ingepland. 

Natuurlijk het jaarlijkse voetbalkamp voor de jeugd en 
daarna één van de laatste edities van het hoge hoeden 
toernooi. Het waren gezellige en mooie evenementen. 
In die tijd was de club qua ledenaantal een schim van 
wat het nu is en als je met zo’n kleine gemeenschap een 
toernooi kunt spelen met muziek, clinics, voorstellingen en 
de nodige versnaperingen, dan is dat natuurlijk dé manier 
om een seizoen af te sluiten. Er restte nog één evenement. 
Het grote afscheidsfeest voor het complex. Een feest om 
nooit meer te vergeten. We namen immers afscheid van 
een plek die vele van ons veel bijzonders heeft gegeven. 
Van vriendschappen tot bruiloften, van momenten van 
verdriet tot momenten van vreugde en van victorie 
tot ondergang. We stonden aan de vooravond van het 
volgende hoofdstuk van onze clubgeschiedenis, en dat 
moest gevierd worden...Als ik vandaag de dag langs de 
oude locatie van de club fiets dan denk ik met een glimlach 
terug aan de tijden van toen. Terug aan de oude doos...

SUPER-STARS 2018 
Zaterdag 23 juni 2018 is het weer zover. Op het Willem 
Tomassen complex wordt weer, in teamverband, gestreden 
om de Super-Stars wisseltrofee. Voor het laatst werd 
hierom gestreden in 2015 en gewonnen door het team 
On9ekend bij de heren en de Gagelschatjes bij de dames. 

Wat zijn Super-Stars?
Hoewel het fenomeen Super-Stars zich niet in woorden 
laat vangen, kunnen we wel stellen dat de Super-Stars 
eigenlijk gelijk staat aan een eendaagse combinatie van 
de Olympische Spelen, de Super-Bowl en een compleet WK 
voetbal. Het betreft een ongekend spannende competitie 
waarbij in teamverband op verschillende sportonderdelen 
punten behaald kunnen worden. Aan het einde van een 
intensieve dag worden alle punten verzameld en zal ten 
overstaan van een overvolle voetbalkantine het meest 
succesvolle dames- en herenteam worden gehuldigd.

Tijdens de Super-Stars 2018 zal o.a. worden  
gestreden op de volgende onderdelen:
• Voetbal • Golf • Roeien • Fietsen 

Super-Stars 2018 belooft weer een mooi evenement te 
worden met een aantal nieuwe uitdagingen, maar wordt 
traditiegetrouw afgesloten met een estafette. Hierover zal 
op een later tijdstip meer informatie volgen. De dag wordt 
natuurlijk weer afgesloten met een feest in de kantine van 
vv Hooglanderveen.  

Vanaf medio maart is de website www.Super-Stars.nl 
open voor inschrijving en informatie. Aan het event 
worden nog een aantal ludieke acties gekoppeld. We zullen 
hier op de website de komende weken meer aandacht aan 
besteden. Op de website tevens een terugblik met filmpjes 
zodat jullie nog even kunnen nagenieten van de geweldige  
sfeer tijdens het evenement in 2015.  
We verwachten weer veel aanmeldingen. 
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BIJ VV HOOGLANDERVEEN  
MOET ELK GEZIN TIEN PUNTEN HALEN  
VOOR VRIJWILLIGERSWERK 
VV Hooglanderveen is de afgelopen jaren flink gegroeid. 
Daarmee nam ook de hoeveelheid vrijwilligerswerk toe. 
Toen er klussen bleven liggen, vond Norbert van Hengstum 
het tijd om in te grijpen. De voorzitter voerde een 
puntensysteem in waarmee werk voor de club werd 
beloond.

“Dertien jaar geleden zijn we verhuisd naar de rand 
van een vinexwijk. We zijn hierdoor gegroeid van 450 
naar 1450 leden. Vroeger kende je iedereen en was het 
gemakkelijk om iemand aan te spreken om werk voor 
de club te doen. Tegenwoordig kun je als lid of ouder 
eenvoudig verdwijnen in de anonimiteit en niets doen”, 
legt Van Hengstum uit.

Te veel werk
Met koffie langs de velden gaan om nieuwe vrijwilligers 
aan te trekken, bleek geen effectieve methode. “Omdat 
je ze overrompelt, kregen we vaak genoeg een positief 
antwoord. Dit waren echter ook de eersten die vervolgens 
weer afhaakten. Hierdoor bleef er regelmatig werk liggen 
en kregen de vaste vrijwilligers te veel werk op hun bord. 
Het gebeurde wel eens dat zij hierdoor ook stopten.”
 
Eén uur werk staat ongeveer gelijk aan één punt.
Met de invoering van een puntensysteem keerde 
Van Hengstum samen met een nieuw opgezette 
commissie het tij. Voor elke klus voor de club zijn punten 
te verdienen. Eén uur werk staat ongeveer gelijk aan  
één punt. Het oudste lid van elk gezin is premieplichtig en 
voor hem of haar moeten de punten binnen één 
seizoen behaald worden. Dat kan het lid zelf zijn, een 
ouder of grootouder. Gebeurt dat niet, dan volgt een 
contributieverhoging van 80 euro.
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Rechtvaardig systeem
Van Hengstum noemt het systeem rechtvaardig.  
“Wanneer je zoon of dochter sport, moet je nu eenmaal 
meer bijdragen dan alleen contributie. Want stel je 
voor dat al het clubwerk uitbesteed moest worden, 
dan weet ik zeker dat 80 euro extra te weinig is om 
alles gedaan te krijgen. Het doel van dit beleid is dan 
ook handjes en geen geld.”
De algemene ledenvergadering stemde in met het 
plan, waarna het kon worden uitgerold. “We hebben 
een online spreadsheet. Hierin staan de vacatures en 
kan iedereen na aanmelding zichzelf opgeven voor 
een klus. We houden dit ook zelf in de gaten. Wanneer 
mensen nu bijvoorbeeld nog niets hebben gedaan, 
sturen we een herinnering. Aanmelden alleen is 
natuurlijk niet genoeg om de contributieverhoging 
van 80 euro te voorkomen.”

 

Het puntensysteem van VV Hooglanderveen heeft veel 
nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Verbeteren
In de toekomst wil Van Hengstum het systeem verbeteren. 
“We willen uiteindelijk toe naar een applicatie via sportlink. 
Hierdoor is het nog gemakkelijker om de vacatures te zien, 
je op te geven en een goed overzicht van het aantal punten 
te krijgen.”

Dat het clubwerk nu beter wordt opgepakt, is een grote 
opsteker voor de club. Van Hengstum vindt echter dat er 
nog meer winst is geboekt. “We krijgen vaak ook te horen 
dat het werk leuk is. Het is gezellig en je leert nieuwe 
mensen kennen. Ook is er steeds meer het besef dat je 
iets moet doen voor de club. Dit systeem kan net dat zetje 
geven om dit te kunnen ervaren. Alles wat al gedaan wordt, 
is niet vanzelfsprekend.”
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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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business club platina

Wist u dat alle leden 

10% extra korting op 123inkt 

huismerk producten krijgen? 

Klik op 123inkt.nl-logo 

op onze homepage.

https://www.vangansewinkel.nl
http://www.schoonderbeekbouw.nl
http://smink-infra.nl
http://www.ing.nl
https://www.lomans.nl
https://www.lomans.nl
http://www.123inkt.nl
https://www.afas.nl
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