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VOORWOORD VAN DE 
VOORZITTER

We naderen alweer het einde van 2018. Dat betekent  
ook weer het verschijnen van het kerstnummer van de 
NoppenNewz. 

Een jaar waarin we het beleid tot 2023 hebben gevormd  
op een bijzondere manier. Met een dwarsdoorsnee aan 
betrokkenen van de vereniging (sponsors, leden, spelers, 
vrijwilligers, bestuur, ouders etc), onder begeleiding van 
een KNVB moderator is het beleid tot stand gekomen en 
we zijn er trots op. We hebben het gepresenteerd in de 
Algemene Ledenvergadering (ALV), maar je kunt het ook 
lezen op de site. In deze NoppenNewz is een verslag van  
de ALV opgenomen.

Gert van den Hul is na 30 jaar ledenadministratie en 
eindeloos veel ander vrijwilligerswerk in 50 jaar tijd, 
benoemd tot ere-lid van onze club. En Gert is nog lang  
niet klaar. De afgelopen weken heeft hij, samen met  
Marcel de Ridder alle kleedkamers opnieuw geschilderd en 
onderhouden en ook gesnoeid rond om het clubgebouw. 
Chapeau.

We stellen in deze NoppenNewz ook onze accommodatie 
manager aan jullie voor: Dick Bennink. In een interview met 
Angelique Blom vertelt Dick wie hij is en wat deze nieuwe 
functie voor de club inhoudt en hoe hij dat gaat invullen.

Ook met de business club hebben we afgelopen maand 
weer een geslaagd event mogen meemaken in het AFAS 
stadion van AZ. Met een uitgebreid diner erbij mochten  
we de wedstrijd AZ – de Graafschap aanschouwen.  
De wedstrijd vergeten we even, gelukkig won AZ nog wel, 
maar de rest was perfect geregeld. Dank aan AFAS die dit 
voor ons mogelijk had gemaakt. Marcel vertelt hier meer 
over.

We hebben ook weer veel clubloten verkocht met de Grote 
Clubactie. Frank vertelt er meer over in deze NoppenNewz. 
Een super bedrag. Niet het record van vorig jaar, maar wel 
een prachtige tweede plek van de voorgaande 10 jaar. 
Hulde aan de verkopers, die er weer voor gezorgd hebben 
dat we middelen hebben voor het jeugdkamp in het 
komende jaar.

Oh ja, EHBO. In de beleid-workshop eerder dit jaar nog 
expliciet genoemd voor in de toekomst. Maar we hebben 
het al gelijk opgepakt. 10 cursisten opgeleid en geslaagd en 
daar gaan we mee verder in het nieuwe jaar. We hebben nu 
al iedere zaterdag EHBO paraat. Dat is toch normaal, hoor 
ik dan. Ja, maar het moet toch maar weer even geregeld 
worden. Goed gedaan EHBO commissie. Adri vertelt er 
meer over.

En dan zijn we begonnen met de voorbereidingen van het 
oliebollen bakken en verkopen. Voor de 40ste keer (ooit 
begonnen als geldwervingsactie voor de bouw van onze 
vorige kantine). Enorme waardering hiervoor. Alleen 
daarom ga ik al een extra zakje kopen dit jaar. 

De selectie organiseert nog een zaalvoetbaltoernooi op  
28 december en vergeet je ook niet aan te melden voor de 
AFAS FIFA19 toernooi op 3 en 4 januari. Kijk op de website.

Je ziet het, voetbalvereniging Hooglanderveen is club dat 
altijd volop in beweging is. Als het niet de spelers zijn, dan 
wel de vele vrijwilligers die het allemaal mogelijk maken. 
Daar ga ik op toasten tijdens de nieuwjaarreceptie op  
6 januari. Je komt toch ook? Om 12 uur starten de 
nieuwjaarswedstrijden en ons eerste speelt gelijk een 
leuke derby tegen VVZA. Een goed begin van 2019.

Namens het bestuur wens ik alle leden, ouders van leden, 
vrijwilligers, sponsors en alle andere betrokkenen, die het 
voetbalplezier bij onze club mogelijk maken, fijne feest-
dagen toe en een gelukkig en vooral gezond 2019. 

Norbert van Hengstum
Voorzitter
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1977 elftalfoto 1 ste

30 JAAR LEDENADMINISTRATIE - 
GERT VAN DEN HUL BENOEMD TOT ERE-LID VAN DE CLUB

In de Algemene Leden Vergadering van 27 november 2018 
is Gert van den Hul door het bestuur benoemd tot ere-lid 
van de voetbalvereniging Hooglanderveen. 

Voorzitter Norbert van Hengstum roemde Gert voor 
zijn jarenlange inzet als gedreven vrijwilliger; een 
clubman in hart en nieren. Met diverse anekdotes uit de 
afgelopen 40 jaar kwamen hilarische momenten uit zijn 
vrijwilligersverleden bij de club weer naar boven in de ALV.

Gert zijn eerste vrijwilligerstaak het ophalen van lotto-  en 
totoformulieren. Als begin twintiger werd hij benaderd 
door de toenmalige voorzitter Roel Tabak om elftalleider 
van het tweede te worden. Vanaf dat moment ontstond 
een bijzondere relatie, die er nog steeds is, met één van de 
meest succesvolle trainers van Hooglanderveen Cees Stam.

Cees Stam verliet in 1977 de vereniging na drie jaar en werd 
opgevolgd door Co Peters. Gert volgende Wim Spijker op als 
elftalleider van het eerste. Na één jaar keerde Cees Stam 
terug als trainer van onze club. Met hem bouwde 
Gert aan het eerste elftal dat voor het eerst in de 
geschiedenis van de vereniging kampioen werd. 

Na 34 jaar was het in 1980 eindelijk zover. Mede door de 
bezielende leiding van Gert werd dit resultaat behaald. 

Ten tijde van zijn leiderschap behaalde Gert, gestimuleerd 
door Cees Stam, zijn trainersdiploma. Al snel hierna nam 
hij de A1 als trainer onder zijn hoede. Gert stopte in 1981 als 
elftalleider van het eerste. Uiteindelijk bleef het leiderschap 
kriebelen. Onder de trainers Jan Drost, Peter Zijm, Fillie 
Kraak, Kees Steenbeek en John van den Hooff bekleedde 
Gert het leiderschap van het tweede. Ook was hij nog 
leider van het derde.

In 1997 keerde Gert terug als eerste elftalleider onder  
Fred de Smalen in de derde klasse. Dat jaar degradeerde 
het eerste voor de eerste maal in zijn geschiedenis.  

Samen met Peter Zijm behoedde hij het eerste voor de 
tweede degradatie op rij. 

Zijn betrokkenheid bij het eerste is er nog steeds. Nog altijd 
staat hij samen met zijn Coby praktisch bij elke wedstrijd 
van het eerste langs de lijn. Al jaren houdt hij de statische 
gegevens van het eerste en andere teams bij en plakt hij 
alles omtrent  de vereniging in de vele plakboeken.
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1980 Promotie (in de bus)

1978 elftalfoto 1 ste

1979 elftalfoto 1 ste

1980 promotie HSV 3

1994 afscheid Gert (leider 2de)

Naast zijn leiderschappen verrichte Gert nog vele andere 
vrijwilligerstaken binnen de vereniging.
- Vele hand en span diensten (vooral veel schilderwerk) 

aan het oude complex
- Deelname aan de jubileumcommissie ivm het 50 

jarig jubileum in 1996, voor Gert ook een absoluut 
hoogtepunt in de verenigingshistorie

- Oliebollen bakken op oudejaarsdag
- Organiseren sponsorloop
- Verzorgen programmaboekjes voor de thuiswedstrijden 

van het eerste
- Omroepen opstellingen voor de wedstrijden van het 

eerste
- Verzorgen van het wedstrijdsecretariaat van de jeugd 

samen met Cobie
- Trainen en leiden van het jeugdteam van zijn zoon Diederik
- Trainen van de B selectie
- Coördinator World- en Euroleague (Gert was één van de 

grondleggers van de World en Euroleague)
- Verzorgen Dribbelaar tijdens ziekte hoofdredacteur
- Verzorgen van veel kopieerwerk voor de club
- Gastheer voor bezoekende clubs
- Deelname aan de commissie die de overgang van het 

oude naar het nieuwe complex organiseerde
- Meehelpen tijdens de klussen dag
- Het schilderen van het nieuwe complex
- Op maandagmorgen samen de schoonmaakploeg 

schoonmaken van de kleedlokalen en het clubhuis.
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EVEN VOORSTELLEN:  
ACCOMMODATIE-
MANAGER DICK BENNINK
Enkele maanden terug stond er een vacature op de site 
VVHooglanderveen. De bedoeling is, omdat de vereniging 
nog steeds groeit, om alles wat professioneler te laten 
lopen, meer te kunnen exploiteren  en extra inkomsten te 
genereren dmv verhuur van de kantine maar ook voor het 
meer organiseren van activiteiten en dus minder leegstand 
van de kantine.

Hiervoor is aangenomen Dick Bennink, in eerste instantie 
voor 16 uur, en na een jaar word gekeken, is dit genoeg, 
te veel, te weinig, en waar kan nog wat meer uit worden 
gehaald. Dick is een  enthousiaste vijftiger die ik al eerder 
had mogen ontmoeten. Vandaag heb ik een gesprek met 
hem om wat meer info los te peuteren…………………….  

Dick is een aardige gozer, 50 jaar oud dus, geboren en 
getogen in Zutphen en op z’n 18e begonnen aan z’n 

studie HEAO Bedrijfseconomie in Enschede. Een normaal 
mens doet daar 4 jaar over, maar Dick had zo’n gezellige 
studententijd, dat hij daar 7,5 jaar van maakte. Na 10 jaar 
rondzwerven door toenmalige banen, streek hij in 2003 
neer in Amersfoort. Hij heeft een zoon van 17 jaar oud, een 
lieve vriendin  en 3 bonuskids. Dick loopt al sinds 2006 bij 
VVH, toen begon zijn zoon hier te voetballen, en werd hij 
soms leider of trainer in het team van zn zoon. Hij voelt 
zich hier thuis en vind vooral  het dorpsgevoel fijn.
Dick heeft in z’n studententijd vele baantjes gehad, 
werkzaam in de bioscoop, snackbar en het runnen van 
een studentenkroeg (waar zou die studielengte vandaan 
komen), dus ervaring genoeg. Na z’n studie is hij een 
aantal jaren in loondienst geweest maar vanaf 2000 heeft 
hij zich als ZZP’er verhuurd aan bedrijven als  Treasury 
Management Consultant(spannende benaming) dit houd 
in dat hij de geldstromen in een bedrijf beheert en hierin 

Inmiddels verzorgt Gert al 30 jaar de ledenadministratie. 
In 1988 nam hij dit over van Kees Steenbeek. Was het in de 
beginjaren nog een relatief eenvoudig klusje, is het met het 
groeien van de vereniging een enorme klus geworden, waar 
wekelijks enkele uurtjes aan besteed wordt. Verzamelen 
pasfoto’s voor de spelerspassen, in- en uitschrijven van de 
leden, invullen van overschrijvingsformulieren, contacten 
met de KNVB  etc. Een enorme prestatie.

Een week of wat terug sprak hij de voorzitter persoonlijk 
aan om hem te melden dat hij met pensioen was gegaan 
en daarom nog wel extra tijd had om dingen voor de club 
te doen!

In 2004 uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.
In 2015 samen benoemd tot lid van verdienste.
In de ALV van 2018 heeft het bestuur besloten hem 
te benoemen tot ere-lid van voetbalvereniging 
Hooglanderveen.

Dik en dik verdiend!

Het bestuur & de sponsorcommissie.
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adviseert. Dit heeft hij 18 jaar gedaan, en hij was toe aan 
wat nieuws en toen kwam deze vacature voorbij, dus hij 
wisselt nu af , 2 dagen voor VVH en de andere dagen nog 
als ZZP’er.

Er zijn nu 2 maanden voorbij, waarin Dick eerst overal 
“meeliep”om echt zelf te ervaren, hoe word er ingekocht, 
wie doet wat, hoe werkt een kantinedienst waar ligt alles, 
en wat word er allemaal al georganiseerd en hoe, en nog 
veel meer. Waar kan hij wat betekenen, wat kan anders/
beter/goedkoper, zonder iemand op de tenen te willen 
trappen, want hij begrijpt ook dat er mensen zijn die dit 
werk al jaren doen. Maar soms is een frisse wind een hele 
goede zaak, want op gegeven moment word je blind voor 
bepaalde dingen. Je doet t nu eenmaal al jaren zo en dat 
werkt prima, dus waarom veranderen. Dick kijkt dan, gaat 
dit goed, kan t anders, is het nodig om bijv zoveel keus te 
hebben in snoep of ijs, willen we dingen uitbreiden of juist 
niet. Maar zeker ook, waar word goed en waar word te 
weinig op verdient, waar valt nog wat meer uit te halen.  
Dick staat open voor ideeën, vragen. Ook een idee is om 
wat meer gezonde alternatieven in de keuken te hebben, 
dus bijv een broodje gezond, een bruine tosti, en geloof  
me, ik draai bardienst, er word echt naar gevraagd. Maar  
is dit haalbaar, moeten we dan niet teveel weggooien?  
Het HACCP handboek, wat je verplicht bent om te hebben 
(een hygienisch handboek) moet bijv  geüpdated  worden, 
er moet spullen worden opgeruimd, weggegooid, handiger 
opgeruimd, wat is handig in t toilet, is alles wat overal ligt 
“opgeruimd”nog steeds nodig of kan t weg na jaren niet 
gebruiken. Enz enz.  

Ook is het de bedoeling dat ze de kantine zakelijk 
gaan verhuren aan maatschappelijke organisaties, of 
organisaties die wat met sport hebben, bijv een BSO voor 
naschoolse opvang met sportieve inslag. Activiteiten voor 
de sponsoren, KNVB en dat dan bijv combineren met de 
lunch die dan door van Essen Catering word geregeld.  
Het is niet de bedoeling om te concurreren met sponsoren.
Ook vind Dick het belangrijk, dat mensen na een 
kantinedienst, met een goed gevoel weggaan. Dus 
de spullen die er zijn moeten goed werken, er staat 

bijvoorbeeld regelmatig een enorme rij doordat men de 
“lekkere” bonen koffie wil, hoe kan dit efficiënter, waardoor 
de gasten sneller geholpen worden maar ook dat de 
mensen die achter de bar zich niet opgejaagd voelen en 
daar een vervelend gevoel aan over zouden houden. 

Sommige mensen denken misschien, hij krijgt betaald,  
en een ander doet sommige werkzaamheden al jaren voor 
niets. Dat klopt, ik snap dat gevoel, maar ik begrijp ook dat 
de vereniging het allemaal wat grootser / professioneler 
op wil pakken, zodat er meer rendement uit de mooie grote 
kantine kan worden gehaald. Ik denk dat dit een slimme zet 
is, maar wie ben ik. Dick probeert niemand op de tenen te 
trappen en benadert iedereen  om er samen uit te komen, 
allemaal in samenspraak met het bestuur uiteraard, want 
dit gaat van hen uit, hij is alleen de uitvoerende persoon. 
Hij klinkt enthousiast en heeft er veel zin in. Uiteindelijk 
komt er een emailadres van hem waar je eventueel iets 
kunt melden/vragen en Dick kijkt, is dit haalbaar/slim en 
doet daar dan eventueel wat mee.

Ik denk dat hij t wel “gaat rooien”, het is een aardige gozer, 
met oog voor detail en de medemens, wat zeer belangrijk 
is bij zo’n grote groep vrijwilligers. Ik wens hem heel veel 
wijsheid, sterkte en natuurlijk succes, dankjewel Dick.......

Gr Angelique Blom-Schimmel
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BUSINESS CLUB OP UITNODIGING VAN AFAS SOFTWARE NAAR ALKMAAR VOOR DE WEDSTRIJD

AZ-DE GRAAFSCHAP
Op zaterdag 3 november is de Business Club van  
VV Hooglanderveen naar Alkmaar geweest. Rond 15.00 
uur hadden 50 BC Leden, hun introducees en verschillende 
ereleden zich verzameld in de kantine van onze mooie 
club. Terwijl de gasten genoten van een lekker bakje koffie 
met cake werd de bus van Groen Grijs, bestuurd door  
Sjaak en “genavigeerd” door Mientje Smink, voorzien van 
de nodige versnaperingen voor onderweg. Na het foto 
moment voor het nageslacht vertrok de bus naar Alkmaar. 

Er hing een gezonde spanning over het gezelschap. Het 
bezoek aan de wedstrijd AZ-De Graafschap was bekend, 
het middagprogramma was echter een verrassing. Dat gaf 
bij een flink aantal deelnemers een schoolreisje-achtige 
lading. Even na vieren arriveerden we midden in Alkmaar 
bij ‘De Heeren van Sonoy’. Gevestigd in een voormalig 
klooster in het centrum van Alkmaar aan, hoe kan het ook 
anders,  ‘Het Hof van Sonoy’. Dit Hof behoort tot één van  
de beroemde Alkmaarse binnenstadstuinen. 

Van hieruit werd de stad in groepjes van 6 à 7 personen 
in spelvorm, met IPad, verkend. De groep die de meeste 
antwoorden wist te vergaren werd in staat gesteld de code 
van de schatkist te kraken. De groep met o.a. de nieuwe 
hoofdsponsor, de oud-voorzitter en maar liefst 2 sponsor-
commissieleden gingen er met de hoofdprijs vandoor.  
Dat kan bijna geen toeval zijn werd er al gefluisterd.  
Eeuwige roem en heerlijke champagne viel hen ten deel. 

Vervolgens op naar het AFAS stadion. We kregen vooraf-
gaand aan de wedstrijd een heerlijk diner voorgeschoteld. 
Bij aankomst stond ons nog een extra verrassing te wach-
ten. Na afloop van de wedstrijd was er een optreden van 
Django Wagner ter gelegenheid van het wintersportthema 
van die avond. Kortom het feestgehalte zat wel goed. In 
een ruime eetzaal op de tweede verdieping, met een grote 
glazenwand naar de business seats van het stadion,  
stonden 5 tafels voor ons gereserveerd. 
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Het grote genieten kon beginnen. Net voor het eerste 
fluitsignaal hadden we het hoofdgerecht verorberd. Tijdens 
de pauze kregen we het toetje voorgezet. Dat was nog eens 
in stijl naar een wedstrijd kijken. Een wedstrijd die niet 
lang in ons geheugen zal blijven hangen, want het was 
een slechte wedstrijd. Het laatste fluitsignaal was bijna 
het hoogtepunt van de wedstrijd. Na de wedstrijd konden 
we nog heerlijk napraten en borrelen en er was ook een 
groep die zich ging wagen aan het feestgewoel in de apres 
ski zaal een verdieping lager.  Om elf uur werd de bus van 
Sjaak en Mientje weer opgezocht en de terugreis aanvaard. 
Kwart over twaalf reden we alweer ons mooie dorp binnen. 
Met dank aan alle aanwezige sponsoren kijken we terug 
op een geslaagde businesstrip naar Alkmaar. Hierbij willen 
we graag AFAS speciaal danken voor deze mooie verzorgde 
avond in het stadion.

SPAAR HET KLIMAAT BIJ VV HOOGLANDERVEEN 
EN STEUN OOK NOG DE CLUB
In samenwerking met 123 inkt gaan we gebruikte inkt 
cartridges en  toners inzamelen en voor hergebruik bij 123 
Inkt aanbieden. Wij vinden als vereniging dat we zuinig 
moeten zijn op onze planeet. Zo hebben we  zonnepanelen 
op de daken van de kantine en van de kleedkamers liggen. 
Zo wekken we de benodigde energie zelf op. Ook wordt 
de veldverlichting op korte termijn vervangen door LED 
verlichting. Verder willen we gebruikte inkt cartridges, 
toners en misschien ook mobiele telefoons inzamelen 
voor hergebruik.  Als het lukt ontvangen we als vereniging 
voor een groot aantal types een vergoeding. Hiermee 
zorgen we als club dus dat de gebruikte materialen zo veel 
mogelijk worden hergebruikt en sparen we het milieu. Past 
helemaal in de gedachte van de circulaire economie. Iets 
waar we de komende jaren steeds meer onze bijdrage aan 
willen leveren.  Verbeter de wereld begin en bij jezelf door 
bij de club je gebruikte toners en cartridges niet weg te 
gooien maar in te leveren. Van de eventuele vergoedingen 
kunnen we als vereniging meer mooie zaken regelen.

WORD JIJ DE AFAS FIFA 2019 KAMPIOEN  
VAN VV HOOGLANDERVEEN? 
In navolging van afgelopen jaar organiseren we ook dit  
jaar weer een FIFA 2019 toernooi met AFAS als trotse 
sponsor.  Op donderdag 3 en vrijdag 4 januari wordt onze 
kantine helemaal omgebouwd tot heuse FIFA arena. Alle  
jeugdleden vanaf 7 jaar zijn van harte welkom. In ver-
schillende leeftijdscategorieën wordt er vanaf donderdag 
gestreden om die felbegeerde titel FIFA kampioen.

Het programma:
Donderdag 3 januari 
9.00-13.00 uur: leeftijden 7, 8 en 9 jaar
14.00-18.00 uur: leeftijden 12 en 13 jaar
Vrijdag 4 januari 
9.00-13.00 uur: leeftijden 10 en 11 jaar
14.00-18.00 uur: leeftijden 14 jaar en ouder
Let op data en tijden kunnen wijzigen aan de hand van 
aanmeldingen.

Het inschrijfgeld is slechts 5 euro. Hiervoor krijg je niet 
alleen een geweldig FIFA 2019 toernooi maar ook frites 
met een snack en limonade. Zorg dat je er op tijd bij bent. 
We hebben per dagdeel plaats voor 40 spelers. Dat maakt 
totaal over de 4 dagdelen 160 deelnemers. Schrijf je dus 
op tijd in want vol = vol. Op de website staat een link naar 
het inschrijfformulier of kijk de mail box even na in de 
ontvangen berichten van vrijdag 7 december.

Zo knallen we het nieuwe jaar gelijk in met een SUPER 
evenement voor onze jeugdige leden met dank aan Platina 
Business Club sponsor AFAS Software, maatschappelijk 
betrokken.

WE WILLEN ALLE BUSINESS CLUB LEDEN, 
SPONSOREN, CLUB VAN HONDERD LEDEN, 
BALSPONSOREN EN ALLE BETROKKENEN BIJ 
GELDWERVINGSACTIES VAN DE VERENIGING 
HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND, 
SUCCESVOL EN SPORTIEF 2019 TOE WENSEN.
DAT ALLE DOELEN GEHAALD WORDEN.

SPONSOREN VAN VV HOOGLANDERVEEN, BLOK VAST 

WOENSDAG 27 MAART 2019 
IN DE AGENDA! OP DEZE AVOND VINDT 

DE GROTE SPONSORAVOND PLAATS.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

“ENERGIEK EN TOEKOMSTGERICHT”
De organisatie van het Amersfoorts voetbalkampioenschap 
(AVK) was voor onze vereniging een mooie start van het 
voetbalseizoen 2017-2018. Het AVK gaf het startschot 
voor een seizoen waarin zich opnieuw veel positieve 
ontwikkelingen hebben voorgedaan en waarin 
voortdurend en hard is gewerkt om de vereniging naar een 
hoger niveau te tillen. Als vereniging zijn wij daarbij altijd 
energiek, maatschappelijk betrokken en gericht op de 
toekomst.

In het bestuur zijn dit seizoen enkele wisselingen geweest. 
Ineke Pongers van de cluster Gedrag en Respect en Bert 
Veldman van de cluster Accommodatiegebruik namen 
afscheid van het bestuur. Jan Ebbes is tot het bestuur 
toegetreden voor de cluster PR & Communicatie, terwijl 
Jeroen Oosterhof is aangetreden als secretaris van het 
dagelijks bestuur. Later in het seizoen heeft Monique 
Martens de bestuursfunctie voor de cluster Gedrag en 
Respect ad interim overgenomen. 

De organisatie van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap 
bij Hooglanderveen vormde een succesvolle start van het 
seizoen 2017-2018. Een week lang spannende wedstrijden, 
mooi weer en een zeer hoge bezoekersopkomst. Een 
visitekaartje voor de vereniging, mede mogelijk gemaakt 
door een zeer betrokken organisatie. Het eerste elftal 

verliest helaas de eerste wedstrijd tegen CJVV na penalty's, 
waardoor het veroordeeld is tot het spelen van wedstrijden 
in de verliezersronde.

Het seizoen 2017-2018 verloopt voor het eerste elftal na een 
stroef begin in de competitie erg succesvol, resulterende 
in het winnen van de tweede periodetitel. Daarmee weet 
het eerste elftal onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer 
Ulrich Landvreugd zich te plaatsen voor de nacompetitie 
naar de eerste klasse. In de eerste ronde van de 
nacompetitie uit bij v.v. Assendelft wordt in een spannende 
wedstrijd nipt met 2-1 verloren. Het tweede elftal kent een 
seizoen met veel blessureleed en personele uitdagingen, 
waardoor de eindklassering in de middenmoot van de 
eerste reserve klasse een mooie prestatie is. Aan het eind 
van het seizoen neemt de vereniging afscheid van Ulrich 
Landvreugd, die in december 2017 heeft aangegeven 
een nieuwe uitdaging in de club van AFC Amsterdam 
te hebben gevonden. In de persoon van Roberto Klomp 
presenteert het bestuur in januari 2018 een opvolger 
als nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2018-2019. 
De selectie begint aan het seizoen 2017-2018 redelijk 
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande seizoen. 
Gedurende het seizoen wordt duidelijk dat een aantal 
spelers heeft besloten om te stoppen als selectiespeler en/
of zijn geluk op een hoger niveau buiten Hooglanderveen 
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gaat beproeven. In tegengestelde richting weet het 
Technisch Hart een aantal versterkingen van buitenaf aan 
te trekken. Het seizoen 2017-2018 staat ook in het teken 
van de start van twee nieuwe sportmedische partners. 
Fyzie neemt de eerstelijns fysiotherapie en sportverzorging 
onder haar hoede, terwijl Annatommie opgelijnd staat voor 
de tweedelijns zorg.  

Bij de jeugdselectieteams kent de JO19-1 een uitmuntend 
seizoen waarin een historische promotie naar de Vierde 
Divisie Landelijk wordt bewerkstelligd onder leiding van 
de nieuwe trainer Richard van Beek. Het kampioenschap 
in de Hoofdklasse wordt op een haar na gemist, maar in 
de nacompetitie wordt de finale bereikt. Deze finale wordt 
uit tegen Jonathan JO19-1 verloren. Door terugtrekkingen 
van andere verenigingen meldt de K.N.V.B. een week later 
dat promotie alsnog een feit is. Een geweldige prestatie. 
Een aantal spelers van de JO19-1 schuift door naar de 
seniorenselectie voor het seizoen 2018-2019. De JO17-1, 
JO15-1 en JO13-1 spelen niet mee om de prijzen en lopen 
kwalificatie voor de promotiepoule naar de Hoofdklasse 
mis. Bij de pupillen worden de nieuwe speelvormen 
door de K.N.V.B. ingevoerd. De initiële scepsis vanuit de 
amateurclubs maakt al snel plaats voor enthousiasme en 
positieve reacties, ondanks dat het voor iedereen enorm 
wennen is. 

De recreatietak kent een seizoen met veel 
kampioenschappen in het voor- en najaar. Daarnaast 
worden veel initiatieven en evenementen georganiseerd. 
Zo kunnen alle pupillen deelnemen aan een door de 
vereniging georganiseerde techniektraining, worden 
door de seniorenselectie in de herfst- en kerstvakantie 
voetbaldagen georganiseerd voor de jeugd en maakt de 
scouting een volgende stap. Het jaarlijkse thuistoernooi 
vindt voor het eerst plaats in twee verschillende 
weekenden en is nog nooit zo groot geweest qua aantal 
deelnemende teams. Een fantastisch uithangbord voor 
de vereniging waar onze eigen teams en clubs binnen 
en buiten de regio met veel plezier aan deelnemen. 
Helaas is aan het eind van het seizoen een redelijk hoog 
verloop te zien binnen de jeugd. Er wordt besloten 
dit nader te analyseren. Op het gebied van arbitrage 

zet de scheidsrechterscommissie in de 'Week van de 
Scheidsrechter' al onze scheidsrechters in het zonnetje. 
Een groep aan vrijwilligers, jong en oud, die iedere week 
veel wedstrijden in goede banen leidt, maar ook helaas 
geconfronteerd wordt met negatief commentaar. 

Op beleidsmatig gebied wordt in het seizoen 2017-
2018 een start gemaakt met de implementatie van 
het Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan, dat tijdens 
het voorgaande seizoen is ontwikkeld. Dit plan moet 
de komende jaren meer structuur en herkenbaarheid 
aanbrengen in de jeugdopleiding van onze vereniging. 
Daarom wordt besloten om twee nieuwe Hoofd 
Jeugdopleidingen aan te stellen in de personen van Richard 
van Beek en Rob Overkleeft. Verder wordt in het voorjaar 
van 2018 een eerste uitwerking gemaakt van de ambitie en 
de visie voor de nieuwe beleidsperiode 2019-2023.

Een ontwikkeling waar vrijwel ieder lid in het seizoen 
2017-2018 mee te maken heeft gekregen is het nieuwe 
vrijwilligersbeleid. Dat houdt in dat van ieder lid wordt 
verwacht dat hij/zij, of een ouder, broer, zus, ander 
familielid of kennis vrijwilligerswerk voor de vereniging 
gaat verrichten. Daarbij is de lat gelegd op 10 zogenaamde 
loyaliteitspunten, overeenkomend met ongeveer 10 uur 
inzet. Indien niet aan die opgave wordt voldaan dan wordt 
een extra contributie van €80,- geheven. Hoewel het in het 
begin enorm veel (administratief) werk heeft gekost om 
het nieuwe beleid in goede banen te leiden, kan al met 
al gesteld worden dat wij het doel om vooral extra 
‘handjes’ te krijgen zeker hebben behaald. 
De extra inkomsten vanwege het nieuwe vrijwilligersbeleid 
zijn o.a. besteed aan een betaalde kracht in de kantine 
(weekend) evenals het vrijwilligersfeest. Vanzelfsprekend 
wordt het vrijwilligersbeleid geëvalueerd en, indien nodig, 
bijgesteld.

Eind 2017 vond bij de K.N.V.B. in Zeist, onder leiding 
van Erben Wennemars, de verkiezing van de landelijke 
clubheld plaats. Daarbij was onze eigen Cor Kok, in de regio 
Amersfoort als de regionale clubheld gekozen, één van 
de kanshebbers. Helaas is Cor niet tot landelijke clubheld 
gekozen, maar hij heeft een mooie reis voor twee personen 
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naar het Engelse York gekregen en zet hij nog steeds in 
voor de vereniging. Zeker iets om trots op te zijn!

Begin 2018 is, zoals aangekondigd in de Algemene 
ledenvergadering van november 2017, gestart met een 
groep van 16 enthousiaste mensen met een workshop 
“toekomst vv Hooglanderveen”. De deelnemers 
bestonden uit vrijwilligers, leden, bestuursleden, spelers, 
selectiespelers en sponsoren. Kortom, een dwarsdoorsnede 
van de vereniging. Onder begeleiding van een moderator 
van de K.N.V.B. is in drie avonden gewerkt aan een advies 
dat in de ALV in november 2018 gepresenteerd kan worden. 
Voorts waren in het bestuur al strategiesessies gehouden, 
resulterend in een aantal ontwikkelsporen, die dienden als 
input voor de workshops.

Ook onze sponsorcommissie heeft in het seizoen 2017-
2018 ontzettend veel gedaan voor de vereniging. Naast 
dat de business club verder is gegroeid en enkele nieuwe 
platina leden zijn vastgelegd (AFAS Software, Lomans en 
Smink Infra), is aan het eind van het seizoen een nieuwe 
hoofdsponsor gepresenteerd: Van Essen Catering. Een 
onderneming uit Hooglanderveen die (mede daardoor) 
veel gelijkenissen toont met onze vereniging. Wij hopen 
en verwachten dat wij hiermee een waardevolle, hechte 
relatie voor de komende jaren hebben gevonden! En 
wat niet vergeten moet worden is dat wij met acties als 
de oliebollen, het oud papier, de potgrondverkoop en 
clubloten diverse andere acties hebben, het gehele jaar 
door, die naast onze sponsoren de club eveneens voorzien 
van financiële mogelijkheden. Onmisbaar zijn deze acties 
waarvoor onze dank!

Op de nieuwjaarsreceptie wordt Rob van de Grootheveen 
uitgeroepen tot onze Super Vrijwilliger. 

Het jeugdkampteam onder leiding van Frank van Zijll 
heeft enkele veranderingen in het jeugdkamp doorgevoerd 
waardoor het iets meer voetbalkarakter heeft gekregen, 
overigens zonder af te doen aan de al jarenlange 
succesfactor. Net als het jaar daarvoor is Van Essen 
Catering en Events als event- sponsor beschikbaar geweest. 

De weekenden(!) van de AFAS software thuistoernooien 
waren dit jaar opnieuw een groot succes. Met het 
thuistoernooi hebben wij weer een mooi visitekaartje van 
de club weten af te geven. Een mooi toernooiblad zoals 
ieder jaar en veel dankbaarheid van jeugd en ouders en 
complimenten van bezoekende clubs!

Ook dit seizoen hadden wij weer veel stagiaires in 
onze vereniging rondlopen. Natuurlijk zijn die er om de 
studiepunten te halen, maar laten wij vooral niet vergeten 
dat zij bijdragen aan veel spelplezier onder onze leden en 
daarom willen wij hen ook hiervoor bedanken!

Al deze veelal jaarlijks terugkerende evenementen zijn 
natuurlijk alleen mogelijk door de enorme hoeveelheid 
aan vrijwilligers en hun inzet. Wij willen ze allemaal hier 
hartelijk voor bedanken en hopen ze nog jaren aan onze 
vereniging te kunnen blijven binden. 

Laten we de komende jaren doorgaan met deze stijgende 
lijn(en) en met veel energie, plezier en inzet werken aan 
een toekomstgerichte voetbalvereniging!

Jeroen Oosterhof, Secretaris
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Na vorig jaar het grootste succes in verkoop van Grote 
Clubloten ooit voor vv Hooglanderveen is er dit jaar 
wederom een mijlpaal behaald. De op een na grootste 
opbrengst ooit. 

HET PRACHTIGE BEDRAG: € 4.627,20
Super goed gedaan door alle lotenverkopers, dank jullie wel 
en op naar een fantastisch “Van Essen catering & events” 
Jeugdkamp 31 mei en 1 juni 2019. Al het geld dat wordt 
opgehaald met de Grote Clubactie gaat naar de organisatie 
van Jeugdkamp.

Dit jaar is er wel weer een record verbroken. Het record 
van de meest verkocht lootjes door 1 persoon bij vv 
Hooglanderveen in 2017 was Thimo van Zijll met 124 
lootjes en dit jaar is het nieuwe record neergezet op 132 
lootjes. Wederom door Thimo van Zijll. Zeer knap en goed 
gedaan. Pracht prestatie en een mooie uitdaging om dat 
volgend jaar weer te verbreken. Op de tweede plaats is 
Max van Assen geëindigd met 46 lootjes en derde is Coen 
Flos geworden met 43 lootjes. Gefeliciteerd mannen super 
goed gedaan. Het team met de meest verkocht lootjes is de 
JO10-4 geworden. Gefeliciteerd mannen goed gedaan.
Zaterdag 8 december hebben wij de verkopertjes op de 
club ontvangen en hen bedankt en beloond voor hun inzet. 
De nummers 1 t/m 3 een leuk cadeau en net als het 
winnende team een mooie pet van onze prachtige 
vereniging vv Hooglanderveen.

Ook dit jaar was het mogelijk om gratis deel te nemen aan 
het “Van Essen catering & events” Jeugdkamp door her 
verkopen van minimaal 20 lootjes. De volgende kinderen 
kunnen dankzij hun inzet en verkopen gratis deelnemen:

Willen jullie je aanmelden op dit mailadres: jeugdkamp@
vvhooglanderveen.nl. Vraag meteen even aan je ouders 
of zij willen helpen tijdens Jeugdkamp? Zij kunnen zich 
opgeven via de website van vv Hooglanderveen.
Nogmaals enorm bedankt voor het verkopen van de lootjes 
en laten wij het volgend jaar overtreffen.

Frank van Zijll

GROTE CLUBACTIE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 

Thimo van Zijll
Max van Assen
Coen Flos
Mark van Vulpen
Lois van Zijll
Lennart Vruggink
Wessel Cohrs
Luca Metz
Roel Vd Lit
Tim Bijker
Remco Jansen
Tygo van Nieuw 
Amerongen
Fréderique Knipping
Duco van der Waals
Thijs vd Bunt
Tom Kuijten
Ryan van Zijll

Thomas Gort
Guido Groen
Remy van Veenendaal
Rik Boezewinkel
Iwan van Schaik
Lars Brinkhuizen
Lars Lammers
Indy Rijnbeek
Patrick Pommer
Thomas van Asch
Thijs Reddering
Finn Burkhardt
Otis Tijmense
Maarten Helmich
Teun van Schalkwijk
Sophie van der Linden
Milan Meerveld
Owen Aubrey
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EERSTE HULP BIJ 
V.V. HOOGLANDERVEEN
Tijdens de eerste seizoenshelft is er intensief aan de 
organisatie van de Eerste Hulp gewerkt. Wij hebben 
vrijwilligers tot Acute Zorg Verlener opgeleid en wij 
hebben naar de inzet van de verschillende materialen 
gekeken. Op onderstaande foto een deel van de groep  
van  geslaagde vrijwilligers.

Eerste-Hulpdienst op zaterdag
Vanaf januari 2019 zal er op de zaterdag een Eerste-Hulp-
dienst aanwezig zijn. Deze dienst is aan een gekleurd 
hesje te herkennen en staat in nauw contact met het 
wedstrijdsecretariaat. De shifts van deze dienst lopen 
parallel met de shift van het wedstrijdsecretariaat:
8.00-11.00uur / 11.00-14.00uur / 14.00-17.00uur
Vrijwilligers die de cursus hebben gevolgd worden voor deze
dienst ingezet. Wij zijn op zoek naar versterking van dit team. 
Heeft u een cursus eerste Hulpverlening gevolgd en bent 
u bereid in de dienst mee te draaien, neem dan via de mail 
even contact op. Het is tevens de bedoeling in het voorjaar 
een tweede cursus aan te bieden. Meer informatie volgt later.

Materialen
Wij richten ons op drie soorten: de organisatie van de 
EHBO-koffers, de AED en de brancard.

De EHBO-koffers
Op het complex hebben wij drie EHBO-koffers in gebruik.
KOFFER 1 ligt op het wedstrijdsecretariaat en wordt op 
zaterdag door de Eerste-Hulpdienst gebruikt.
Deze set heeft de grootste variëteit aan materialen.

KOFFER 2 ligt achter de bar, in de lade van de keuken.  
Deze set kan door de bardienst worden gebruikt en is  
meer om zgn. keukenongevallen ingericht.
KOFFER 3 is een kleine koffer, welke in de gang naar de 
kleedkamers te vinden is. Deze koffer bevat uitsluitend 
materialen die tijdens de training nodig zijn en niet door een 
Eerste-hulpverlener kan worden gebruikt. De inhoud is rede-
lijk beperkt, omdat de materialen ook diefstalgevoelig zijn.
Alle elftaltassen hebben een mini-verbandkoffer. De praktijk 
laat zien dat dit koffertje zeer weinig wordt gebruikt. Wij 
hebben gemeend tijdens de winterstop dit koffertje alleen 
van voorgeknipte pleisters en desinfectans te voorzien.

De AED
In het groene kastje in de gang naar de kleedkamers zit een
AED die gebruiksklaar is. De getrainde vrijwilligers weten het  
apparaat te bedienen. Ook als je niet getraind bent en reani-
matie is noodzakelijk, dan is de AED ook goed in te zetten.

De brancard
In de gang naar de kleedkamers hangt onder de AED de 
nieuwe brancard. Deze brancard is te gebruiken in geval 
een slachtoffer van het veld gedragen dient te worden.

Voor alle materialen geldt dat de commissie 
verantwoordelijk is voor de inzet hiervan. Wij houden de 
inhoud van de verbandkoffers bij en vullen dat aan.
Uiteraard staan wij open voor verbeteringen en andere 
suggesties.

De werkgroep Eerste Hulp bestaat uit:
Gradus Traa, Inge Luiten en Adrie van Dijk. 
Norbert van Hengstum is contactpersoon vanuit het 
bestuur. Communicatie verloopt in principe via ons 
emailadres: ehbo@vvhooglanderveen.nl
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40 JAAR OLIEBOLLEN
Dit jaar is het zowaar al de 40e keer dat de voetbalclub  
VV Hooglanderveen de inmiddels beroemde oliebollen 
actie organiseert. De oliebollenactie is niet de enige actie 
die de vereniging organiseert om de clubkas te spekken. 
Het is noodzakelijk daar bijna alle werkzaamheden op club 
nog altijd door vrijwilligers wordt gedaan.  De voetbal-
vereniging heeft in de historie van de club diverse acties 
en evenementen georganiseerd om de clubkas te spekken 
en/of extra grote uitgaven te kunnen financieren.

De eerste grote actie was, begin jaren zestig van de vorige 
eeuw, de zogenaamde thermometeractie om geld in te 
zamelen voor de financiering van de nieuwe kleedlokalen 
aan het nieuw aan te leggen speelveld aan de Hoog en 
Wellerlaan. 
 

Kees Steenbeek en Jan Timmerman met de befaamde 
thermometer. Willem Tomassen en Christiaan Krop volgen 
beide spelers.

In 1980 werd door Willem Meuleman, Jos Helmich en 
Gerard Brundel de befaamde sponsorloop georganiseerd 
om de verbouwing van het clubhuis te kunnen bekostigen. 
De opbrengst van deze actie was maar liefst 13.000 gulden, 

De start van de succesvolle sponsorloop

een enorm bedrag in die tijd. In 1993 en 1996 werden ook 
nog sponsorlopen georganiseerd die respectievelijk 4.000 
en 11.000 gulden opleverden.

De eerste structurele  actie is het ophalen van de toto- en 
lottoformulieren. De vereniging kreeg per ingeleverd toto- 
en/of lottoformulier een vergoeding. De langstlopende 
actie is het ophalen van het oude papier in het dorp. Elke 
maand wordt trouw door een vaste groep vrijwilligers het 
oude papier opgehaald.

Een speciale actie binnen de club is het oliebollenbakken. 
Een inmiddels traditioneel gebeuren net voor oud en 
nieuw. Wim van Valkengoed kwam in 1979 op het idee. 
Samen met Gerard van ’t Klooster en Gerard Brundel 
ontwikkelde hij de succesvolle formule. Bakker Jan van 
de Kletersteeg stelde zijn schuur ter beschikking om de 
oliebollen te bakken en hij hielp mee met het samenstellen 
van het deeg.

De eerste gebakken oliebollen waren nog geen succes, 
maar de varkens van Hans Huiskes verslonden de mislukte 
baksels. Toen de ploeg eenmaal de kneepjes van het vak 
eigen had gemaakt, werden de eerste duizenden bollen 
gebakken. Het eerste jaar direct 7.000 stuks. Jaarlijks 
worden nog steeds minimaal zo’n 8.000 bollen gebakken, 
met uitschieters erbij van 15.000 stuks.

Ook dit jaar wordt er weer vol overgave vergaderd 
en gepland om de alweer 40e editie van deze 
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traditionele actie vorm te gaan geven. De lijst met 
namen van alle helden die in de loop van de jaren hebben 
meegewerkt aan dit spektakel is te lang om hier te 
benoemen, en we willen natuurlijk ook niet dat we namen 
vergeten, maar een ode aan Evert van de Grootevheen is 
wel op zijn plek. Deze lokale held doet dit jaar namelijk 
voor de 40e keer mee en dat is toch wel een vermelding 
waard! 

Vandaag de dag is het gouden kwartet bestaande uit  
Adri Lodeweges, Ruud van Drie, Thomas Jan van Hamersveld 
en Hans de Nooij verantwoordelijk voor het in kannen en 
kruiken brengen van dit evenement. 

Zo is Adri verantwoordelijk voor het coördineren van de 
hele actie, Ruud is verantwoordelijk voor zaken als de 
kraam, elektra, olie en het regelen van vrijwilligers. Hans is 
verantwoordelijk voor het deeg (en het mixen daarvan) en 
alle bestellingen die nodig zijn. Thomas Jan is tot slot de 
verantwoordelijk voor het hele logistieke gebeuren van het 
evenement. 

En laten we wel stellen dat er bij dit soort zaken vaak meer 
geregeld moet worden dan dat men aanvankelijk zou 
denken. Denk aan de kachels, een aggregaat, vergunningen, 
de kraam, tenten, olie, pannen, inpak materialen en noem 
maar op. Natuurlijk is er in de loop van de jaren een voor-
raad ontstaan aan herbruikbare materialen, maar elk jaar
moet de checklist weer van voor tot achteren door de mangel. 

Dit proces van al het plannen begint al medio november. 
Het evenement wordt weer even benoemd waardoor 
iedereen weer even weet dat het er aan zit te komen. 
Een paar weken na het eerste  contact volgt de eerste 
vergadering. Er wordt gesproken over welke activiteiten 

er dit jaar worden geregeld, wie wat gaat doen en er wordt 
een draaiboek in elkaar gezet waarin staat wie waar voor 
verantwoordelijk zal zijn. 

Dit jaar zal er voornamelijk vanuit de club worden 
gecommuniceerd. Op de website en bij de club kunnen de 
oliebollen besteld worden. Wellicht zal het van oudsher in 
bepaalde wijken van de oude kern van het dorp nog deur 
aan deur worden verkocht, maar wilt u de boot niet missen 
dan wordt u geadviseerd vooral de site in de gaten te 
houden. 

U kunt natuurlijk ook gewoon langskomen bij de kraam die 
voor bakkerij “van de Kletersteeg” zal staan. Leuk detail is 
dat de mannen van het eerste elftal daar te vinden zijn om 
de oliebollen te bakken. 

Want waar men vroeger nog in de nacht van de 30e op de 
31e oliebollen stond te bakken, is het nu zo dat men dat 
op de dag voor oud en nieuw ofwel op de dag zelf doet. 
De ervaring heeft namelijk geleerd dat degene die de 
nachtdienst hadden weinig meer aan hun oud en nieuw 
hadden. Op zich begrijpelijk als je twee nachten achter 
elkaar door moet halen. 

Het beloofd hoe dan ook weer een gezellige aangelegen-
heid te worden op 30 en 31 december. U kunt de bakkende 
mannen vinden tussen 0800 en 1600 op de 30e. en op 
oudejaarsdag vanaf 0800 tot 1300 uur. Maar let wel. 
Op is op!
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Nu het binnenkort Kerst wordt, even een terugblik en 
vooruit kijken. 

PUPILLENSCHEIDSRECHTERS CURSUS
Zoals elk jaar zijn we in september gestart met pupillen-
scheidsrechters cursus. Dit keer hadden we een grote 
opkomst, in totaal melden zich  19 vooral jongeren zich 
aan. Dit keer ook een meisje, heel goed. Ze zijn allemaal 
geslaagd voor hun diploma en zijn inmiddels volop 
bezig met het fluiten van wedstrijden bij de JO11 na de 
winterstop zullen enkele kunnen doorschuiven als ze dat 
willen naar de JO12. Ze worden zoveel mogelijk geholpen 
door rapporteurs tijdens hun eerste 2 wedstrijden. Soms 
lukt dat helaas niet. 

We vinden het fijn en heel goed dat ze zich voor onze mooie 
club willen inzetten. Allemaal heel veel plezier met fluiten.

Ook hebben zich vanuit het vrijwilligersbeleid onverwacht 
8 ouders/senioren aangemeld om te fluiten, waarbij enkele 
ervaren scheidsrechters. Ook al is het voor de punten, fijn dat 
ze dit voor ons willen doen, we kunnen ze goed gebruiken.

Rapporteurs
Zoals gezegd willen we het liefst (zeker de jongere) 
scheidsrechters goed begeleiden en het liefst zoveel 
mogelijk bij de wedstrijden aanwezig zijn. Dat wordt 
gedaan door de rapporteurs. Daar hebben we er nu 
te weinig van. Op dit moment zijn dat er maar twee 
rapporteurs binnen de club. 
Toon Brundel en ondergetekende: Graag zouden we oudere 
scheidsrechters erbij willen hebben die helpen op zaterdag 
met rapporteren. Heel belangrijk voor de scheidsrechters 
en voor de club.  Zeer dankbaar werk omdat je de 
scheidsrechters kan helpen met beter worden.

Week van de scheidsrechter
Maar ook als teams en supporters kunnen jullie de 
scheidsrechters helpen. Zo hebben wij van 6 tot 14  oktober 
weer aandacht gegeven aan de week van de scheidsrechter. 
Een week waarin wij aan jullie gevraagd hebben om de 
scheidsrechter te laten blijken dat je waardeert wat de hij 
of zij voor jou team doet. 

Dan de uitwisseling van scheidsrechters met twee andere 
clubs. VVZA en vv Hoogland. Steeds gaan er twee van ons 
naar VVZA of vv Hoogland. Leuke ervaring hoe andere 
clubs alles regelen met hun scheidsrechters. De 1e 2 keer 
zijn al geweest op 27 oktober en 8 december op zaterdag 
23 maart staat de laatste uitwisseling gepland. Als er 
een scheidsrechter is die dan graag wil dan hoor ik dat 
graag. Deze uitwisseling wordt ook gedaan i.v.m. ARAG 
certificering . ARAG is beleid voor alle scheidsrechters zoals 
de KNVB dat graag ziet.

Voor de commissie scheidsrechters is het altijd leuk 
om te horen als een scheidsrechter het goed heeft 
gedaan. De leider van de JO14-3 heeft dat goed begrepen. 
Zijn compliment is uiteraard aan de scheidsrechter 

VV HOOGLANDERVEEN WAARDEERT DIT: "ONZETTEND BEDANKT VOOR JULLIE INZET!"

ZONDER SCHEIDSRECHTER = GEEN VOETBALWEDSTRIJD
 EN ZO IS HET! 

WAARDEERT U HET OOK? LAAT DAT DAN BLIJKEN ALS U EEN SCHEIDSRECHTER ZIET LOPEN.
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doorgegeven. Tycho is een van de nieuwe scheidsrechters 
die in september de cursus heeft gedaan. Gezien zijn 
leeftijd en omdat hij dat graag wou is hij direct op de JO13 
en vanaf november ook op de JO14 gezet.  Leuk om te horen 
dat het zo goed gaat.

Workshop
In januari organiseert de scheidsrechtercommissie een 
workshop voor alle scheidsrechters. Ook de scheidsrechters 
vanuit het vrijwilligersbeleid zijn van harte welkom. De 
workshop is op zaterdag  19 januari van 10.00 tot ongeveer 
15.00 uur.  Voor de lunch wordt gezorgd. Het thema van dit  
jaar is communiceren. Communiceren tussen scheids rechters  
en spelers, leiders of ouders. Een lastig maar wel een 
uitdagend thema voor iedereen. Hieraan doen mee Sjors  
Elsinghorst en Arnoud Draijer, twee ervaren scheidsrechters 
die hoog fluiten bij de amateurs van de KNVB. Wij 
verwachten dat iedereen (alle scheidsrechters ) er bij zijn.

Veel lees en fluit plezier,
Groetjes Gradus Traa

Activiteit Datum

Laatste training 2018 TOP2000 cafe 20-12-2018 21:00
Zaalvoetbal 28-12-2018 08:30
FIFA 2019 toernooi dag-1 03-01-2019 09:00

FIFA 2019 toernooi dag-2 04-01-2019 09:00

Nieuwjaarswedstrijden 06-01-2019 12:00

Nieuwjaarsreceptie 06-01-2019 14:00

Oud papier Hooglanderveen 11-01-2019 18:00

Kaartavond 15-01-2019 20:00

Thema avond jeugdtrainers 06-02-2019 20:00

Oud papier Hooglanderveen 08-02-2019 18:00

Kaartavond 19-02-2019 20:00

Thema avond jeugdtrainers 06-03-2019 20:00

Oud papier Hooglanderveen 08-03-2019 18:00

Kaartavond 19-03-2019 20:00

Sponsorevent 27-03-2019 20:00

ACTIVITEITENAGENDA
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EEN 10-TAL VRAGEN AAN ...
NICK VEENSTRA
1.  Wat is je naam 

Nick Veenstra
2.  Welk team zit je 

Ik speel nu in een vrienden team (JO19-2) ook nog wel het memeteam genoemd. Memeteam 
is bij ons ontstaan omdat wij vaak grapjes over elkaar gingen maken als er iets fout ging in 
de wedstrijd of als je iets grappigs deed buiten voetbal om. En omdat memes heel erg veel 
gebruikt worden kwamen wij op het idee om ons zelf het memeteam te noemen.

3.  Hoe oud ben je 
Ik ben 17 jaar

4.  Wat is je positie 
Ik heb niet echt een vaste positie. Het hangt er altijd vanaf wie er niet is. Maar het liefst speel 
ik voorin.

5.  Wie is de beste uit je team, nee niet jij zelf 
Het beste uit mijn team vind ik Roy van Wee. Want Roy gaat voor elke bal en is een hele simpele 
voetballer die goed overzicht heeft.

6.  Wie is van onschatbare waarde in jouw team 
Ik denk dat Alex onmisbaar is in ons team want..... wacht es even volgens mij is die jongen al 
een aantal maanden weg omdat hij het even aan zijn moeder ging vragen. Nee dit is natuurlijk 
heel flauw. Maar Alex is wel onmisbaar in ons team omdat Alex ook op elke positie kan spelen 
en we heel vaak toch die extra man nodig hebben. 

7.  Wat is je favoriete club NL
Ik ben voor Feyenoord natuurlijk, Maar ja wie niet? Je kan er toch niet omheen draaien dat,  
dit de beste club van Nederland is.

8.  Wat is je favoriete club wereld 
In het buitenland was ik altijd voor Juventus. Maar ja... nu Ronaldo daar speelt is het toch echt 
geen leuke club meer. Maar nu ben ik voor Manchester United.

9.  Wat doe je in het dagelijkse leven 
In het dagelijks leven ga ik naar school en volg ik de opleiding media management. Mijn school 
is 10 minuten fietsen maar toch ga ik met de trein naar school. Dus eigenlijk ben ik best lui. 
Verder houd ik er van ook uit te gaan en dingen doen met vrienden.

10.  Heb je nog wat toe te voegen 
Ik ben samen met de andere uit mijn team uit de selectie gegaan omdat het naar onze mening 
nooit eerlijk ging/gaat. Toen kwam het idee om een vrienden team (memeteam) te beginnen. 
Door dit team ben ik voetbal weer steeds leuker gaan vinden want het is altijd weer lachen 
tijdens de wedstrijd en zelfs daarna met de wel bekende 3e helft en nu ook zelfs online met 
onze meme pagina met memes over ons zelf. 
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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.

http://www.ing.nl
http://www.schoonderbeekbouw.nl
http://www.123inkt.nl
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