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VOORWOORD VAN DE

VOORZITTER
door Norbert van Hengstum 

Zo dat was weer een mooi voetbalseizoen. Het jeugdkamp 
en de thuistoernooien zitten erop, we gaan schoonmaken 
en ons opmaken voor een nieuw seizoen.

Ons heren team 2 mocht net niet promoveren. Helaas.  
In een spannende wedstrijd tegen Hoofddorp 2, dat streed 
voor behoud, konden we ondanks een sterke wedstijd, 
die spannend was tot de laatste seconde, niet winnen. 
De jongens van Jeroen Jooren verloren en 1-0 op het 
complex bij de Meern.
Gefeliciteerd mannen, met een prachtig seizoen. Volgend 
seizoen gaan we er weer voor.
En ja, wij hadden uiteraard wel bloemen geregeld, voor het 
geval het team die het qua spelbeeld het meest verdiende 
zou winnen. Maar dat ging niet door en dan met bloemen 
op het veld komen is dan extra zuur. Dus wat doen we dan? 
Dan brengen we ze op Vaderdag naar het verzorgingshuis 
te St. Jozef. Die waren erg blij met de bloemen van de 
voetbalclub.

Wie het wel is gelukt dit jaar is ons derde heren team. 
De mannen werden kampioen en hebben dat ook heerlijk 
gevierd met een ronde door het dorp en prima feestje in 
de kantine. Rob en zijn mannen, gefeliciteerd. Uiteraard 
besteden we in deze NoppenNewz hier ook aandacht aan. 
Teike Smit spreekt met leider van het derde: Ron Loffeld, 
een kanjer!

De nieuwe jeugdkleding komt weer binnen deze maand. 
Dus we gaan de boel weer voorbereiden voor de start 
van het seizoen. De sponsors van de jeugd hebben weer 
bijgetekend en daar wordt in deze NoppenNewz ook 
aandacht aan besteed.

Oh ja, de nieuwe assistent scheidsrechter van het eerste 
team; Michiel Burm. Hij vervangt Jan van Kleinwee die na 
10 jaar het vlaggenstokje overdraagt aan Michiel Burm, 
een jongen met hoge scheidsrechters ambities, waarvan ik 
overtuigd ben dat hij ze ook nog gaat waarmaken binnen 
de KNVB.

De sponsorcommissie vertelt over het gastvrije ontvangst 
bij de firma Lomans, waar Frans van Seumeren gastspreker 
was op een geslaagd sponsorevent en de opening van het 
super mooie nieuwe complex van onze hoofdsponsor van 
Essen Catering & Events in Vathorst.

We gaan nog de vrijwilligerspunten tellen en alles 
afronden voor dit jaar en de voorbereidingen voor een 
nieuw seizoen (dit keer vroeg) starten. Frank van Zijll heeft 
alvast een bijzondere vacature aan te bieden.

Nog voor de start van het seizoen hebben alle 18-jarigen 
al hun spelregelbewijs behaald. Hans Bakker heeft hier 
werk van gemaakt, zodat we volgend seizoen daar niet 
achteraan hoeven te jagen. Top!

Kortom, we sluiten af, maar zijn al weer volop in de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Ik wens alle leden, sponsors en vrijwilligers een heerlijke 
zomervakantie toe en hopelijk zien we elkaar dan weer 
bij de start van het nieuwe seizoen, als iedereen lekker 
uitgerust is. Dan gaan we bij vv Hooglanderveen weer voor 
een nieuwe ronde ambities en heerlijke voetbalplezier!

Fijne vakantie.

Norbert
Voorzitter
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Woensdag 27 maart vond het jaarlijkse sponsorevent met 
gastspreker Frans van Seumeren, plaats bij platina sponsor 
Lomans. Als “hij is zo gewoon gebleven” van toepassing is 
dan is het wel voor Frans van Seumeren. 

Dit hebben we vele malen gehoord nadat Frans van 
Seumeren de aandachtige toehoorders meer verteld had 
over zijn zakelijke carrière en zijn hobby FC Utrecht, met 
zijn start als oudste jongen uit het gezin met 11 kinderen. 
De sponsoren, introducees, ere leden en niet te vergeten de 
selectie en begeleiders hebben woensdag een ontspannen 
Van Seumeren horen vertellen over zijn tijd als ondernemer 
met  geweldige anekdotes. 

Op 23 jarige leeftijd startte Frans als directeur van Van 
Seumeren kraanverhuur. Eigenlijk had hij meer zin in een 
sportieve loopbaan maar hij ging zoals dat hoort aan de slag 
in het familiebedrijf. De stimulans van pa Van Seumeren “je 
wil toch niet altijd in een Kadet blijven rijden, plus het zijn van 
de natuurlijke opvolger deed Frans beginnen bij het familie 
bedrijf. Het bedrijf ontwikkelde zich zeer positief en met een 
groot deel financiering van de banken hebben zij menige 
crisis overwonnen. Het deel vreemd vermogen was in fases zo 
groot dat de banken niet anders konden dan blijven steunen 
anders waren zo ook alles kwijt grapte Van Seumeren. Dat is 
misschien toch wel zijn sterke kant nuchterheid en humor. 
In 2000 hebben zij de grootste concurrent Mammoet over 
genomen en zijn onder die naam verder gegaan. In 2001 werd 
er wereldwijd naam en faam verworven met het bergen van 
de Koersk. Een gezonken Russische kernonderzeeër met 116 
overleden bemanningsleden aan boord moest van de bodem 
van de Barentszzee worden geborgen. Och wij dachten we 
kunnen aardig hijsen en ondanks dat ze dat nog nooit op zee 
gedaan hadden kregen ze in tweede instantie de opdracht. 
Het resultaat na de succesvolle berging, groot respect voor dit 
kunststukje in de hele (maritieme) wereld en een Russische 
onderscheiding, uitgereikt door Poetin zelf. Dat had nog 
fout kunnen gaan zei Frans want op het moment dat zij 
onderscheiden zouden worden liet deze plechtigheid bijna 
een uur op zich wachten. Kom zei Frans tegen zijn broer Jan 
we gaan we hebben wel wat beters te doen dan op die Poetin 

te wachten, maar gelukkig wist zijn broer hem over te halen 
nog even geduld te hebben. 

Zo maar even een greep uit de mooie avond die Frans van 
Seumeren onder leiding van gespreksleider Eddy van der 
Ley ons bezorgd heeft in de Arena bij Lomans waar we als 
vereniging geweldig ontvangen zijn. We willen Joost den 
Otter hartelijk danken voor de gastvrijheid en de aanwezigen 
voor hun komst. We kijken geweldig terug op de geslaagde 
avond en kijken uit naar het volgende sponsor event de 
laatste thuiswedstrijd van dit seizoen op zondag 19 mei op 
ons mooie Willem Tomassen complex tegen SO Soest. We 
nodigen de sponsoren van SO Soest ook uit en we kunnen 
genieten van de wedstrijd vanuit de eventtrailer van Van 
Essen, waar er ook na de wedstrijd met de sponsoren van 
Soest lekker nagepraat kan worden over de wedstrijd. 
Vervolgens zal het sponsorseizoen in de tweede of derde 
week van juni afgesloten worden met de Haringparty. Als ze 
vet genoeg zijn kunnen we genieten van de nieuwe haring 
van dit seizoen.

 Afgelopen zaterdag heeft onze hoofdsponsor Van Essen 
catering & events haar nieuwe locatie gepresenteerd aan 
iedereen die het zien wilde en dat waren er velen. We waren 
daar als bestuur en selectie uiteraard ook vertegenwoordigd. 
We hebben met het overhandigen van bedrukte mokken 
voor in hun bedrijfskantine Wim en Ellen, Paul en Kim en 
hun medewerkers de hartelijke felicitaties overgebracht. 
Dat ze op deze prachtige locatie aan de Stettinweg op het 
industrieterrein rondom Hooglanderveen succesvol verder 
mogen bouwen aan hun onderneming. 

Veel succes met alles.
Sponsorcommissie.

SPONSOREVENT BIJ PLATINA SPONSOR LOMANS
gastspreker Frans van Seumeren
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15 CURSISTEN SLAGEN VOOR OPLEIDING PUPILLENTRAINER

In februari zijn 15 enthousiaste cursisten vanuit 
Hooglanderveen begonnen met de KNVB-opleiding 
Pupillentrainer. Deze cursus stond onder leiding van onze 
eigen Hoofd Jeugdopleiding en tevens KNVB-docent, 
Rob Overkleeft. Ook een aantal leden van onze bevriende 
vereniging Achterveld deed mee. In de cursus zijn alle 
thema’s voorbijgekomen waarmee een trainer in de 
leeftijdsgroepen O8 tot en met O12 te maken krijgt. Zo 
is uitgebreid stilgestaan bij de opbouw van een training, 
hoe je wedstrijden voorbereidt en ook hoe je de spelertjes 
tijdens wedstrijden coacht en motiveert. 

De theorie is elke week ook in de praktijk gebracht door 
teams van Hooglanderveen die als praktijktraining 
participeerden. Uiteindelijk zijn begin juni de diploma’s 
uitgereikt aan alle cursisten. Een fantastisch resultaat waar 
de cursisten en onze vereniging enorm trots op mogen zijn. 

De volgende deelnemers hebben vanuit Hooglanderveen 
het welverdiende diploma behaald: Bektas Gultekin, 
Janneke Boekhorst, Jermain Pengel, Joep Heddes, Jan Ebbes, 
Joeri Renkema, Marc Noordanus, Remco Bouman, Marco 
Dammers, Mark van der Waals, Rogier Vermorken, Martin 
Cramer, Tom Schenk, Tom Hazelzet en Frank van Zijl. Van 
harte gefeliciteerd!

JEUGD KLEDINGSPONSORS VERLENGEN WEDEROM MET 3 SEIZOENEN
Het contract met de sponsors van de jeugdkleding is weer 
met 3 jaar verlengd. Voor onze club een enorme positieve 
stimulans. Onze jeugd loopt de komende 3 jaar weer strak 
in mooie kleding, pakken en tassen. In de kantine staat het 
nieuwe shirt van de jeugd al te pronken. Met op de borst 
de hoofdsponsor van de jeugd 123inkt.nl en op de rug een 
nieuweling voor de jeugdkleding maar inmiddels al wel 
een vertrouwd beeld; AFAS Software. 

Op de schouder onze hoofdsponsor van Essen Catering 
& Events en op de tassen bouwbedrijf Schoonderbeek. 
Een mooie combinatie aan sponsors die de jeugd van 
voetbalvereniging Hooglanderveen een warm hart 
toedragen. Uiteraard hebben we ook nog Lomans die 
de coachjassen van de jeugd sponsoren. Echter dit 
sponsorcontract was nog niet aan eventuele verlenging 
toe. Na contactverlenging even op de foto.

Eind deze maand, begin volgende maand wordt de kleding 
weer geleverd en heeft Coen Mulder weer het nodige te 
doen door de kleding en pakken te nummeren en klaar te 
leggen voor een snelle uitgifte op de kick off avonden. Zo 
zie je dat de actieve voetbalvereniging als de onze eigenlijk 
nooit echt kan rusten.
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ACHTER HET GEZICHT VAN...
“Achter het gezicht van” geeft een kort maar bondige 
inkijk op het leven van verschillende “prominente” 
clubleden. Wie zijn toch die mensen die je negen van de 
tien keer tegenkomt op het Willem Tomassen complex? 
Die mensen die je de ene keer de taak van materiaalman 
op zich nemen en, en zich de andere keer in het zweet 
werken achter de bar? Het zijn deze mensen die de club 
doen leven. Het klinkt inmiddels misschien als een cliché, 
maar zonder deze vrijwilligers zou de club niet zijn wat het 
vandaag de dag is.

Rob Loffeld. Voor sommige een vaderfiguur, voor sommige 
een vriend en voor sommige simpelweg een bekende 
dorpskop. Wie is deze cultheld? Deze trainer en oud 
kampioen? Er mag alvast verklapt worden dat niet alle 
vragen kunnen worden beantwoord in dit bulletin. Het is 
simpelweg niet mogelijk om alles op een paar blaadjes te 
krijgen. Wellicht dat de doorgewinterde succescoach ooit 
nog doorgelicht wordt in een boek of een documentaire. 
We hebben in ieder geval ons best gedaan.

Vader en moeder Loffeld die eind jaren `50 werkzaam 
waren bij de Pastoe Meubelfabriek in Utrecht kwamen 

allebei uit een ander milieu. Vader Loffeld uit de alom 
bekende volksbuurt  “Wijk C” en moederlief uit de 
welstandswijk “Witte vrouwen”. In die wereldberoemde 
Pastoe meubelfabriek vonden zij al werkend de liefde en 
vertrokken samen naar Utrecht-Zuilen om daar hun thuis 
en toekomst op te bouwen. Aldaar werd op 04 mei 1963 de 
kleine Rob Loffeld geboren, en daarmee was Nederland een 
voetbalfanaat rijker. 

Rob was nog maar een paar jaar oud en toen al liep hij 
met de bal aan zijn voet door de kleine straatjes van zijn 
wijk. Toen hij 5 jaar oud werd was het eindelijk zo ver. Hij 
mocht zich inschrijven bij de voetbalclub Holland aan de 
Thorbeckelaan. In die Jaren was Holland samen met DOS 
en Elinkwijk toonaangevend in de Domstad, en Rob was 
apentrots dat hij daar mocht spelen. In de F’jes moest hij 
er nog inkomen, maar in nagenoeg alle opvolgende jaren 
werd hij kampioen. Rob was wel een groot kind. Vaak 
vertrouwde de tegenstanders het niet en klaagden ouders 
langs de lijn dat “die jongen” veel ouder was dan de rest! 
Bij doelpunten liepen de gemoederen daardoor soms hoog 
op. Gelukkig had moeder Loffeld het paspoort van de jonge 
telg altijd bij haar. Het is meerdere keren voorgekomen 
dat ze met het paspoort van Rob liep te zwaaien om te 
bewijzen dat hij gewoon groot gebouwd was. 

Al met al had Rob een geweldige tijd met zijn team-
genoten. Ze wonnen veel, en was het een hechte groep. 

Rob en Bea Loffeld (2018)

Rob Loffeld. Staand 4e van rechts. APWC A1 Kampioen
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Helaas kwam aan dit alles een abrupt einde toen Rob een 
jaar of 17 was. Het gezin moest vanwege werk verhuizen 
naar Amersfoort en zo kwamen zij terecht in Amersfoort 
Schothorst. Het was niet makkelijk voor de jonge Rob die 
uit zijn omgeving werd getrokken en vrienden en voetbal 
moest achterlaten. Je wordt gedwongen een nieuw 
bestaan op te bouwen en dat gaat niet altijd over één 
nacht ijs. 

Het was een lastige periode. Rob moest er aan trekken op 
school en zat zonder zijn vertrouwde voetbalmaatjes in 
een nieuwe stad. Alles veranderde toen hij na korte tijd de 
liefde van zijn leven (Bea red.) vond. Iemand die hem de 
stabiliteit kon geven die hij nodig had en Rob weer uit het 
slop kon trekken. Bea was toevalligerwijs ook nog eens de 
dochter van de toenmalig voorzitter van A.P.W.C. 

De optelsom is snel gemaakt. Rob was een ervaren 
voetballer die altijd op hoog niveau speelde in Utrecht en 
bij apwc was men dringend op zoek naar versterking. Hij 
kon direct aansluiten bij de A1. De klik was er gelijk en ze 
werden in Rob zijn debuutjaar gelijk kampioen. Hij viel op 
en werd uitgenodigd om bij de selectie te komen. Echter 
wilde Rob ook carrière maken als chef de cuisine, en dit kon 
simpelweg niet gecombineerd worden. Er moet immers 
ook brood op de plank komen. Hij trainde nog eens mee en 
kwam nog wel eens kijken. Maar Rob moest keuzes maken. 
Bea en Carrière kwamen eerst.

Toen Bea zwanger was van een tweeling moest het gezin 
opzoek naar nieuwe woonruimte. Rob zocht zich een 
ongeluk en werd geattendeerd op nieuwbouw woningen 
in Hooglanderveen. Het was een onbekende plek op dat 
moment, maar Rob besloot te gaan kijken. Het was een 
prachtig huis in het hart van Hooglanderveen. De huizen 
waren niet in trek, want er zou een woonwagenkamp in 
de buurt komen. Maar woonwagen kampen in de buurt 
is goed. Die donderen namelijk niet in hun eigen buurt 
was de theorie. En zo geschiedde. Het gezin kocht het huis, 
en het kamp daarnaast was binnen een paar maanden 
verdwenen. Dat als saillant detail. Een nieuwe periode was 
aangebroken. 

Rob had een aantal jaren voor de boeg zonder voetbal. 
Een tweeling is natuurlijk niet niks en daar gaat wat tijd 
en moeite inzitten maar nadat zijn zoon Michael geboren 
werd wist de routinier ook dat er vroeg of laat toch weer 
voetbal in zijn leven zou zijn. Of was het wishfull thinking? 

Begin jaren negentig toen zoon Michael op een 
speelgerechtigde leeftijd kwam was het dan eindelijk zover. 
Loffeld junior werd aangemeld bij VV Hooglanderveen, en 
Rob zelf werd weer in het voetbalwereldje gezogen zoals 
dat vroeger ook was gegaan. Rob had in de loop van de 
jaren al wel wat mensen leren kennen. Zoals zijn goede 
vriend Jos Severs. Toen Rob zijn zoon kwam aanmelden 
bij de club vroegen de mensen nieuwsgierig naar zijn 
achtergrond. 

Langzaamaan werd het duidelijk Dat Rob een gewiekste 
voetballer was geweest met een historie bij Holland 
en apwc. Hij werd in genade aangenomen en werd 
uitgenodigd om te komen spelen in het toenmalige 
4e elftal. 

Rob op de eerste teambespreking van het kampioensjaar 

(2018-2019)van rechts. APWC A1 Kampioen

 NOPPENNEWZ | 7



Het duurde niet lang voordat Rob ook leiding begon te 
geven aan de jeugdteams waar zijn zoon in speelde. 
Op een gegeven moment draaide alles om voetbal. 
Maandag en woensdag trainde hij het jeugdelftal en op 
zaterdag coachte hij ze bij de wedstrijd. Zelf trainde hij op 
donderdag en speelde op woensdag. Alles was voetbal, en 
voetbal was alles. 

Misschien was het ook wel iets te veel. Thuis zaten vrouw 
en dochter, en het kwam ook wel eens voor dat een van 
de twee dames de leermeester op meer dan vermanende 
wijze uit de kantine moest komen halen omdat hij 
bijvoorbeeld al 3 uur te laat was voor een familie diner, of 
een ander uitje. 

Terugkijkend begrijp hij het maar al te goed. Na niet 
al te lange tijd stopte hij dan wel met zijn actieve 
voetbalcarrière, maar het trainingsaspect ging nog wel een 
paar jaar door. Maar op een gegeven moment stopte ook 
zijn zoon met voetballen bij onze club om een transfer te 
maken naar CJVV.  En na nog 2 a 3 jaar kwam er eind jaren 
`00 ook voor Rob een einde aan zijn trainerscarrière . 

Het was tijd om Bea de tijd en liefde te geven die ze 
verdiende. Natuurlijk kwam Rob nog wel geregeld langs 
op de club waar de meeste jeugd toch ooit wel eens een 
training van hem heeft gehad. Maar het werd minder en de 
jaren verstreken. 

Het is pas 3 jaar geleden toen het nieuwe derde 
werd opgericht. Een team met oud spelers 
die nagenoeg allemaal wel met Rob gewerkt 
hebben. Deze mannen zitten nu in de leeftijd dat 
er kinderen komen, en dat ook zij vrouw, werk 
e.d. boven het voetbal moeten gaan stellen. 
De meeste jongens uit het derde elftal zijn ras 
“veners”, of hebben een historie met de club. 

Toen het team werd opgesteld was er eigenlijk 
maar één kandidaat om coach te worden. 
Althans.. voor de meeste van dit team. 
Verschillende mensen benaderden de coach van 
weleer om te vragen of hij dit team kon leiden. 
Zelfs spelers die onder Rob´s bewind alleen 
maar op de bank hadden gezeten in de jeugd 
belde de beste man op om te vragen of hij hun 
kon trainen. Wisselspeler of niet, Rob is en blijft 
een speciale vent. Hij was soms verrast dat zelfs 
de standaard wissels vroegen of hij terugkwam. 

Het was nog wel even een dingetje. Zou hij zich dan 
weer volledig in het voetbal storten, of was het meer een 
kwestie van geniet, maar voetbal met mate? Na intens 
overleg met het thuisfront werd de familieman blij verrast 
en konden ze tot een akkoord komen. Om de week komt 
hij de mannen van het derde naar overwinningen leiden. 
En zo heeft het derde de leider die het team nodig heeft 
toch kunnen strikken! De rest is geschiedenis. Geschiedenis 
die nog steeds in de maak is. Want na het afgelopen 
kampioensjaar is al bekend gemaakt dat de tacticus in 
ieder geval nog met een jaar verlengd heeft. Want ondanks 
zijn 40+ jaar voetbal historie was het afgelopen jaar de 
mooiste van allemaal. En dat wil hij graag nog één keer 
overtreffen!

Teike Smit

Rob tijdens de kampioensviering 2018-2019
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Het begon in de poulefase, hierin versloeg de JO17-1 alle 
3 de teams. De teams waren ongeveer hetzelfde niveau 
als Hooglanderveen (hoofdklasse, 1e klasse en 2de klasse). 
Ze denderde door naar de knock-out rondes. De eerste 
tegenstander was JSV Nieuwegein JO17-1 (1e klasse), 
een spannende wedstrijd die eindigde in 0-0, penalty’s. 
Hooglanderveen is niet bang voor een penaltyreeks, ze 
weten dat ze er goed in zijn, ze hebben een penaltykiller op 
de goal staan. De penaltyreeks wonnen ze met 5-4, op naar 
de volgende ronde. Thuis tegen OFC JO17-1 (Hoofdklasse), 
een thuiswedstrijd waarin het wederom een hele 
spannende wedstrijd werd, 1-1. 

Toen kwam er wederom een penaltyreeks en niet zomaar 
een. Het werd namelijk 10-9 in de penaltyreeks, het publiek 
kon de spanning nauwelijks aan, laat staan de spelers. 
Op naar de 1/8ste finale, uit bij UNO vv JO17-1 (1e klasse. 
De wedstrijd eindigde in 2-2, en wederom kwam er een 
penaltyreeks. Hiervoor was Hooglanderveen niet meer 
bang inmiddels, ze wisten dat ze het konden en ook deze 
pakte ze wel even. Echter was penaltykiller Rick afwezig, 
hiervoor stond Thomas op goal, maar ook Thomas kan een 
penalty pakken, hij pakte de eerste en dat was genoeg voor 
de overwinning. En dan zit je in de Kwartfinale, moet je uit 
naar UVV JO17-1 (1e klasse). 

Wederom werd het een gelijkspel en wederom kwam er 
een penaltyreeks, ditmaal was Rick er weer bij en pakte de 
eerste penalty. Hierdoor wonnen ze de penaltyreeks met 
5-3.

En dan… dan zit je in de halve finale. Er werd vol 
enthousiasme gewacht op de loting en daar was de 
tegenstander dan, thuis tegen IJsselmeervogels JO17-1, een 
3e divisionist die nog meedoet om het kampioenschap. 
Zelf speel je 1ste klasse promotiepoule… Het wordt een 
hele lastige wedstrijd. Lars had vorige wedstrijd zijn 2de 
gele kaart gepakt en hierdoor was hij geschorst voor de 
bekerwedstrijd. Hooglanderveen kwam het veld op met 
18(!) spelers, een uitgebreide selectie. Hooglanderveen wist 
erg goed stand te houden in de eerste helft, helaas kwam 
1 minuut voor tijd dan toch de 0-1.. Ondanks de kansen die 
Hooglanderveen kreeg kregen ze het niet voor elkaar om er 
een in te krijgen.

Na de rust wist IJsselmeervogels de stand uit te breiden 
naar 0-3. Helaas, hier eindigt het bekersucces van de JO17-1. 
Maar er heerst vooral een gevoel van trots onder de spelers, 
want hoe vaak speel je nou een halve finale in de beker?

HALVE FINALE VOOR JO17-1
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Krijg jij geen genoeg van het spelletje en wil je in jouw 
vakanties lekker doorvoetballen? Sportkampen van 
Sportivun organiseert speciaal voorjou voetbalkampen in 
Baarn en Soest. En ieder jeugdlid van vv Hooglanderveen 
krijgt liefst 15% korting op deze voetbalkampen!

Tijdens onze voetbalkampen ben je een week lang alleen 
maar bezig met voetbal. Onder leiding van gecertificeerde 
trainers van Sportkampen van Sportivun werk je aan je 
dribbel, techniek aan de bal en tactiek op het veld. Met 
behulp van de beste trainingstechnieken zal je binnen no 
time dominant worden in de 1-tegen-1 en over het gehele 
veld. 

Ga je mee op een voetbalkamp in Baarn, dan slaap je in 
een groot tentenkamp op Sportpark ter Eem. In Soest 
opent vijfsterren groepslocatie Stayokay zijn deuren voor 
ons. Doordat je 24/7 op het voetbalkamp aanwezig bent, 
heb je natuurlijk genoeg tijd om te chillen met je nieuwe 
kampvrienden. Zo organiseren we een FIFA-18 toernooi 
en roosteren we ’s avonds marshmallows boven het 

kampvuur. Daarnaast organiseren we allerlei toffe spellen, 
zoals levend Stratego of een groot waterballonnengevecht!

De eerstvolgende voetbalkampen van Sportkampen van 
Sportivun vinden plaats in de zomervakantie. 
Ben jij benieuwd hiernaar of wil je meer weten over 
Sportkampen van Sportivun? 
Kijk dan op www.sportkampenvansportivun.nl. 

Jouw 15% korting ontvangen? 
Dat is heel simpel! Vul tijdens het boeken van het 
voetbalkamp van jouw keuze in dat je lid bent bij vv 
Hooglanderveen en wij zullen de korting verrekenen. 

VOETBAL, VOETBAL EN NOG EENS VOETBAL
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WEETJES
De kleding-inname is reeds begonnen. 
Zaterdag 6 juli tussen 13:00 – 17:00 is de 
laatste dag waarop de kleding ingeleverd kan 
worden. Mocht je op geen van deze data in 
de mogelijkheid zijn het presentatiepak en de 
tas in te leveren, vraag dan een teamgenoot 
of deze de tas en het pak in wil leveren. 
Het is belangrijk dat alle jeugdleden hun 
presentatiepak en tas inleveren, dus ook 
de spelers die gestopt zijn met voetballen 
en nog niet ingeleverd hebben.  Lever je 
beide spullen in, dan wordt er in het nieuwe 
seizoen 2019-2020 niet nogmaals borg 
geïncasseerd.

Alle A-junioren is gevraagd, voor het nieuwe seizoen, het spelregelbewijs te halen. Dit is reeds voor het einde van het seizoen gelukt. Top.

Vanaf medio augustus heeft de vv Hooglanderveen de beschikking over Voetbaltv. Vanuit een lichtmast op het hoofdveld is het dan mogelijk opnames te maken die gebruikt kunnen worden voor analyse en mogelijk vertoon op het mobiel en tv-schermen. Nadere info volgt.

Eveneens wordt er gewerkt aan verbetering van de communicatie infra. Hoe die eruit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk, maar moet in ieder geval resulteren in betere Wifi op het complex bij de start van het seizoen. 

De eerste training 
van de selectie 
senioren is op 

4 augustus 
2019

Het AVK start 

17 augustus 2019. 

Dit maal bij KVVA. 

De plaatselijke vv 

Hooglanderveen start 

die dag om 14:15 uur 

het toernooi tegen de 

Posthoorn.  

De kledinguitgifte zal iets anders verlopen dan 

andere jaren. Er is helaas geen weekend beschikbaar 

waarop dit mogelijk is. Uitgifte van jeugdkleding 

zal plaatsvinden op 24, 29 en 30 augustus. Tijdens 

de eerste wedstrijden zullen foto’s worden gemaakt 

in wedstrijdkleding, zoveel mogelijk op het eigen 

terrein. Liefhebber die teamfoto’s willen maken 

kunnen zich melden bij de commissie binden en 

verbinden (zie vacature pagina).

Het weekend van 
31 augustus zal de 
eerste bekerronde 
gespeeld worden

Vanaf 
2 september starten de 
niet-selectie teams met de trainingen
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FOTOGRAAF TEAMFOTO’S
Ook in het nieuwe seizoen willen we weer teamfoto’s 
maken en op onze site plaatsen. Wij zoeken een 4-tal 
fotografen die, liefst met eigen camera, met de teams 
afspraken kunnen maken over het maken van een 
teamfoto. Met het maken van foto’s zijn loyaliteitspunten 
te verdienen. Interesse ? 
Reageer dan via de site:  
https://www.vvhooglanderveen.nl/vrijwilligersbeleid/

VACATURES BINDEN EN VERBINDEN 2019-2020
WASHELD(IN)
Achter elk succesvol team staat een washeld(in)! 
Het eerste elftal van VVHooglanderveen is op zoek 
naar een washeld(in) die wekelijks zorgt voor schone 
trainingskleren.
Ben jij een paar uur per week beschikbaar? Draai jij je 
handen niet om voor een stevig wasje trainingszweet.

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor het seizoen 2019/2020 zoeken wij 1 à 2 
washeld(innen)en. Het eerste elftal traint op dinsdag- en 
donderdagavond. De trainingskleren dienen na de training 
gewassen, gedroogd en gesorteerd te worden (er zijn 2 
sets trainingskleren per speler beschikbaar). Het team 
bestaat uit 20 spelers. Op de club is een wasmachine en 
droger aanwezig (thuis wassen is ook bespreekbaar).
Wil jij het eerste elftal van VVHooglanderveen naar een 
hoger niveau wassen... ?
Reageer dan via de site: 
https://www.vvhooglanderveen.nl/vrijwilligersbeleid/
Voorkeur gaat uit naar minimaal 2 washeld(innen)en 
die elkaar afwisselen (onderling af te stemmen) zodat er 
continuïteit is ook bij ziekte en vakanties. Jij als washeld 
krijgt 100 loyaliteitspunten die meetellen voor het 
vrijwilligers beleid en een kleine onkostenvergoeding.
Mocht je nog vragen of interesse hebben stuur dan 
een mail naar: 
commissie_binden_verbinden@vvhooglanderveen.nl

COÖRDINATOR PARKEERWACHT
Met ingang van het seizoen 2019/ 2020 is vv 
Hooglanderveen op zoek naar een coördinator 
Parkeerwacht. Deze taak houdt in het plannen en 
communiceren voor de inzet van vrijwilligers die zich 
hebben aangemeld om de taak van parkeerwachter op 
zaterdagmorgen uit te voeren.
Deze functie levert jou 100 loyaliteitspunten op kan je 
vanuit je eigen locatie uitvoeren. Wil je meer informatie of 
meld je direct aan. Stuur een mailbericht naar:
commissie_binden_verbinden@vvhooglanderveen.nl

PARKEERHULP
De voetbalvereniging heeft een groot parkeerterrein bij 
haar complex. Op de zaterdag(morgen) zijn het aantal 
parkeervakken vaak niet genoeg. Gelukkig heeft de vv 
Hooglanderveen de mogelijkheid om, op loopafstand, de 
auto’s te parkeren bij Houtrust. 
Parkeerhulpen beoordelen of er nog plaats is op het 
complex. Indien dat niet zo is worden  de automobilisten 
doorgestuurd. 
Om dit ook bij de start van het nieuwe seizoen geregeld te 
hebben vragen we nu reeds naar vrijwilligers. 
Wil jij ons hierbij helpen ... ?
Reageer dan via de site: 
https://www.vvhooglanderveen.nl/vrijwilligersbeleid/

De parkeerhulp krijgt natuurlijk loyaliteitspunten die 
meetellen voor het vrijwilligers beleid. Mocht je nog vragen 
of interesse hebben stuur dan een mail naar: 
commissie_binden_verbinden@vvhooglanderveen.nl
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COMMUNICATIE EN PROJECTMANAGEMENT

www.bprofessional.nl

Wij regelen uw communicatie 
tot in de fi nesses

COMMUNICATIE EN PROJECTMANAGEMENT

www.bprofessional.nl

Wij regelen uw communicatie 
tot in de fi nesses
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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
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s u p e r s p o n s o r h o o f d s p o n s o r

j e u g d s p o n s o rj e u g d s p o n s o r

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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