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VOORWOORD

VAN DE VOORZITTER
Hierbij het kerstnummer van de NoppenNewz. Het jaar 
2019 zit er alweer bijna op. We zijn geen vereniging die van 
seizoen naar seizoen gaat zonder vernieuwing. Ook dit 
jaar hebben we weer nieuwe initiatieven ontplooid. Wat 
dacht je van 30+ voetbal op de vrijdagavond? Dit seizoen 
gestart door Robert Muts en Andre van de Berg en nu al 
succesvol. Ted Vonk vertelt, als vrijdagavond-speler,  
in deze NoppenNewz de eerste ervaringen.

Daarnaast hebben we in de Algemene Ledenvergadering 
onze aanbouwplannen ontvouwd. Deze plannen zijn goed 
ontvangen, maar vragen nog wel om nader onderzoek, 
ontwerp en onderbouwing. Daar gaan we de komende 
maanden hard aan werken om in het nieuwe jaar definitief 
te kunnen besluiten of we hier de toekomst van de 
vereniging in zien. Er komt een speciale extra ALV op 
dinsdagavond 31 maart 2020 waarin de leden uiteindelijk 
de knoop gaan doorhakken. In deze NoppenNewz worden 
de plannen, gepresenteerd in de ALV van eind november, 
nog eens uiteengezet.

In dit kerstnummer ook een bijdrage van de cluster 
Gedrag & Respect. Goed om te weten hoe we als 
vereniging hiermee omgaan. Van het PR & Communicatie 
cluster staat een oproep voor mensen die het leuk vinden 
om van events een verslagje te maken. We doen zooo veel, 
alleen vergeten we er vaak over te vertellen. Verslaggevers 
kunnen deze leemte opvullen. Vind jij dit leuk? Meld je aan, 
dat zou top zijn!

Jason, speler van het eerste heren team, doet verslag van 
de eerste helft van de competitie. Hij zet een kritische noot 

bij de resultaten en geeft aan dat het team er alles aan 
gaat doen om verbeteringen te realiseren en daar heb ik 
alle vertrouwen in.

Ook de sponsorcommissie komt met een bedankje aan 
alle fans van de club, want dat zijn onze sponsors en 
doet tevens een uitnodiging uit om te snertwerken op 
woensdag 12 februari 2020.

Met de Grote Clubactie hebben de lotenverkopers ook dit 
jaar weer een mooi bedrag opgehaald. De opbrengst is 
bestemd voor het jeugdkamp in 2020. Hiervoor zoeken  
wij ook nog vrijwilligers, aanmelden kan nu al! 

Michel Martens, een sponsor, maar vooral een vrijwilliger 
in hart en nieren, is door Angelique Blom-Schimmel in de 
spotlight gezet. In haar rubriek “het verhaal achter de 
mens” maakt zij een portret van deze club-tijger. Altijd 
weer leuk om te lezen.

Kortom, veel leesplezier met dit kerstnummer van de 
NoppenNewz. Genoeg stof om te lezen en om over na te 
denken tijdens de feestdagen. Namens het bestuur wens 
ik u fijne feestdagen en een gezond en plezierig 2020.

Hopelijk zie ik u op de nieuwjaarsreceptie op zondag 
5 januari 2020.

Norbert van Hengstum
Voorzitter voetbalvereniging Hooglanderveen 
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30+ VRIJDAGAVONDVOETBAL 
nieuw en nu al ontzettend populair bij VV Hooglanderveen!
Sinds juni woon ik, Ted Vonk, nieuw in Amersfoort en al 
snel leerde ik mijn buren via het voetballen op ons pleintje 
kennen. Het bleek dat ik niet de enige in mijn buurt was 
die wel behoefte had aan een iets “serieuzer” potje 
voetbal. Precies op dat moment zagen wij de oproep 
voor vrijdagavondvoetbal bij vv Hooglanderveen. Ik 
melde me samen met twee buurmannen aan en 
inmiddels hebben we een flink aantal fanatieke potjes 
achter de rug. Precies wat we zochten!

Op 13 september was het zover, de eerste vrijdagavond 
met 30+ voetbal bij vv Hooglanderveen. Gestart met 
22 aanmeldingen bleek het al vooraf een succes en 
sindsdien wordt er om de week met ruim 20 mannen 
gevoetbald. Naast de harde kern wisselt de groep dus 
wekelijks met wat nieuwe gezichten en zijn we al ruim  
de 30 inschrijvingen gepasseerd. De opzet is simpel, 
iedereen trekt een speelkaart en vervolgens horen alle 
schoppen bij elkaar, evenals de klaveren, etc., etc. 
Vier teams dus van gemiddeld 6 spelers. Dit doen we 
drie keer per avond en dat gaat er fanatiek aan toe. 
Mede daarom moesten de regels na de eerste avond 
ook nog even aangescherpt worden. Geen slidings en 
niet scoren van eigen helft bijvoorbeeld.
Door de opzet met de speelkaarten speel je elke avond 
drie keer in een ander team. De uitgelezen mogelijkheid 
om steeds weer andere te leren kennen en niet elke week 
volledig te worden ingemaakt, dan wel dik te winnen. 
Dat leren kennen gaat na de drie potjes uitgebreid verder 
aan de bar, want de derde helft duurt uiteraard minstens 
zo lang als het voetballen zelf. De deelnemers bestaan uit 
mannen die al jarenlang lid zijn, vaders die in het weekend 
voornamelijk langs de kant stonden, buren die gezamenlijk 
wel eens een balletje wilde trappen zoals ik en andere 
topatleten.

Dit initiatief is de wereld in geholpen door Andre van den 
Berg, Ingmar van Oostenrijk en Robert Muts waarbij de 
laatstgenoemde op de avond zelf vooral de lijnen uitzet. 

Vooraf bestond de vraag of hier animo voor zou zijn, maar 
inmiddels is wat mij betreft wel duidelijk dat dit een 
blijvertje moet worden. Aanmelden kan nog altijd, maar 
kom vooral eerst een keer als proef mee voetballen. Het is 
vrijblijvend, gratis voor leden vanaf 30 jaar en niet leden 
kunnen zich aanmelden via een goedkoper lidmaatschap. 

Wil je mee doen? Stuur dan een berichtje naar 
vrijdagavondvoetbal@vvhooglanderveen.nl of kijk voor 
meer informatie op deze link.
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CLUSTER GEDRAG & RESPECT
Algemeen
Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met 
waarden en normen en met Fair Play. Toch blijven waarden 
en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. 

Wat bedoelen we er nu precies mee? 
Belangrijker nog, hoe vertaal je dat naar de dagelijkse 
voetbal praktijk. Met onze gedragscode proberen we hierop 
een antwoord te geven, het is in feite een handvat. 
De gedragscode kent algemene regels die voor iedereen 
gelden en specifieke regels voor bepaalde doelgroepen. 
Waarom een gedragscode? 
De huidige situatie rondom de voetbalvelden kenmerkt 
zich door toenemend geweld, onbehoorlijk gedrag en 
taalgebruik, onsportief gedrag, pesterijen, vernielingen, 
etc. De afgelopen seizoenen hebben we een eerste 
aanzet gemaakt om hiertegen op te treden en deze lijn 
zullen wij voortzetten. Daarnaast hanteren we sinds 
2009 het Convenant wat door alle 13 Amersfoortse 
voetbalverenigingen aangevuld met SO Soest en Roda ’46 
is opgesteld. In 2017 is het Convenant opnieuw beoordeeld 
en ondertekend. 

Preventief en correctief optreden. 
Ons beleid is erop gericht excessen te voorkomen 
(preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, 
dan consequent handelend op te treden (correctief). 

Het instellen van deze gedragscode vormt een duidelijk 
signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat 
iedere vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet wordt 
getolereerd. Kijk eens voor onze gedragsregels op onze 
website. Mocht je contact op willen nemen met de 
commissie Gedrag & Respect dan kun je een mail sturen 
naar gedragenrespect@vvhooglanderveen.nl

Vertrouwenspersoon 
Soms gebeuren er dingen waar je als lid niet graag 
mee te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Gelukkig 
kunnen in de meeste gevallen deze onderwerpen worden 
besproken met een leider, coördinator, commissielid of 
bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot. In deze 
uitzonderingsgevallen kunnen onze twee, een mannelijke 
en vrouwelijke, (onafhankelijke) vertrouwenspersonen 
de helpende hand bieden. De vertrouwenspersoon is er 
voor leden, ouders en vrijwilligers en is het aanspreekpunt 
binnen vv Hooglanderveen aan wie jij vertrouwelijke zaken 
kwijt kunt.

Tuchtcommissie
De tuchtcommissie bij vv Hooglanderveen is belast met 
het beoordelen van, tijdens een wedstrijd, gepleegde 
vergrijpen en met het opleggen van straffen aan spelers 
die zich tijdens een wedstrijd hebben misdragen. 
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CLUSTER PR-COMMUNICATIE 
De commissie PR & Communicatie is verantwoordelijk 
voor de externe communicatie namens de vereniging. 
Het Cluster bestaat onder andere uit webmasters, 
verslaggevers, vormgevers, video Wall beheerders en 
een ICT Manager.

Huisstijl
Voor een zoveel mogelijk éénduidige toepassing hebben 
we in Q3 het handboek Huisstijl geïntroduceerd. Deze 
is inmiddels op de website terug te vinden, inclusief 
sjablonen en logo’s van de club. Wij doen hierbij de oproep 
aan al onze leden om in alle uitingen gebruik te maken 
van deze sjablonen en logo’s. Zo zorgen wij met elkaar voor 
een mooie uitstraling van de club zowel op en rondom het 
clubhuis als op social media. 

Website en social media
Ook de website gaan wij meer vormgeven volgens 
de Huisstijl. Om ook de wensen van onze leden met 
betrekking tot het gebruik van de website in beeld te 
hebben zullen wij in Q1 2020 een korte enquête uitzetten. 
Voor een up-to-date uitstraling van 
de website willen wij een eigen 
fotobibliotheek ontwikkelen met foto’s 
van onze eigen club en/of haar leden. 
Hiermee kan de website ook geregeld 
ververst worden. Inmiddels is de pupil van 
de week toegevoegd aan de wekelijkse 
berichten. 

ICT
Eind november is glasvezel succesvol aangelegd 
en inmiddels is VoetbalTV aangesloten. Dat laatste 
betekent dat je met de app VoetbalTV live wedstrijden 
van het hoofdveld (veld 1) kunt volgen. Ook WIFI en 
camerabewaking zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn een 
aantal zaken aangepakt om onze automatisering te 
optimaliseren.
 

Verslaggevers gezocht!
Voor berichtgeving op social media en 
NoppenNewz 
zijn wij op zoek naar een 
aantal verslaggevers. 
Vind jij het leuk en ben jij goed 
in het schrijven en/of vormgeven 
van berichten dan zoeken wij jou!  
Voor meer informatie kan je 
bellen met Ingrid van Kleinwee 
op nummer 06-4548 3994. 
Mailen mag ook naar
pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl.

Ingrid van Kleinwee
Namens de commissie PR-Communicatie

 

GEEN VOETBAL

ZONDER ONZE VRIJWILLIGERS

!

SCHEID
SRECH

TERWEEK VAN DE

ZONDER SCHEIDSRECHTER

GEEN VOETBAL
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KOP OP! 
Het is al bijna weer tijd voor de jaarlijkse winterstop van 
het amateurvoetbal en daarom zullen ook wij, als 1e elftal, 
reflecteren op de eerste seizoenshelft. Helaas moeten we 
concluderen dat de eerste helft van het seizoen een 
bewogen periode is geweest. In deze eerste periode van 
het nieuwe seizoen hebben wij te maken gekregen met 
een aantal nieuwe gezichten, verse krachten, goede, 
minder goede, maar zelf ook slechte resultaten. 

Onze voorbereiding begon al aan het einde van vorige 
seizoen. Met onze nieuwe trainer hebben we onze 
trainingen doorgetrokken tot aan begin juli. Hierna was 
er tijd voor een maand ‘vakantie’ en was er tijd om onszelf 
weer op te laden. Met veel plezier en passie begonnen 
we na de zomerstop weer met trainen in augustus. 
Zoals gewoonlijk stond het AVK voor de deur en onze 
verwachtingen waren verschillend, aangezien onze 
resultaten bij het AVK van de afgelopen jaren wat minder 
waren. Tijdens het AVK hebben we geprobeerd een goede 
basis te leggen voor de rest van het seizoen. 

Deze basis moest worden gelegd met nieuwe spelers, 
nieuwe hoofdtrainer en een andere tactiek. 

De klik binnen het team en de wil om te presteren met dit 
elftal waren beide aanwezig om een goede seizoenstart 
te kunnen hebben en het AVK was hiervoor een mooi 
leerproces. Dit konden we mooi meenemen naar de beker- 
en competitiewedstrijden. 

Er kan momenteel veel geschreven worden over ons elftal 
of over onze resultaten, maar wij willen graag als team 
vooruitkijken. 

Daarom een tijdsprongetje…
Heden: Simpelweg kijkend naar de stand op de ranglijst 
valt niet te ontkennen dat de resultaten tegenvallen en 
dat we ons, als 1e elftal van vv Hooglanderveen, bijna in de 
‘gevarenzone’ bevinden. We staan momenteel 10e, met 10 
punten uit 10 wedstrijden. We kunnen meerdere factoren 
aanwijzen die te maken kunnen hebben met de vorm en de 
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prestaties van ons elftal. Ook binnen de club vragen mensen 
zich af wat er aan de hand is met de sportieve prestaties. 
‘Waar ligt het aan?’ Dat is de voornaamste vraag. 

Het 1e elftal heeft in de afgelopen jaren een piek gekend 
als het gaat om de sportieve prestaties in de competitie. 
Van de 4e klasse naar de 2e klasse in twee jaar tijd zegt veel 
over de groei en de kwaliteit van deze selectie. Natuurlijk…
er zijn mutaties geweest binnen de selectie, nieuwe 
trainers enz. en ja we spelen nu al een aantal jaar in de 2e 
klasse, maar laten we niet vergeten waar we als club en als 
1e elftal vandaan komen en waar we nu staan met elkaar.

Vanaf het moment dat ik hier zelf voor het eerst het 
complex op kwam lopen als jeugdspeler, merkte ik dat 
plezier en de wil om te winnen bij deze club ontzettend 
belangrijk is. Samenhorigheid en strijd zijn twee termen 
binnen deze vereniging die voor mij duidelijk naar voren 
komen en daar staan we als club ook voor.

Als eerste elftal spelers beseffen wij maar al te goed dat 
we een voorbeeldfunctie hebben binnen deze vereniging. 
Uiteraard reflecteren we en anticiperen we op de situatie 
zoals die nu is. Vanuit de groep hebben we ook besloten 
om bij elkaar te komen en elkaar recht in de ogen aan te 
kijken, want wat willen wij nou als team? Willen wij tot de 
allerlaatste seconde strijden voor een resultaat of laten wij 
onze kop hangen? Willen wij het maximale eruit halen en 
hebben wij alles voor elkaar over om samen tot een hoger 
niveau te komen? Deze vragen hebben we aan onszelf 
gesteld en nu is het onze taak om deze woorden om te 
zetten in daden! 

We willen in ieder geval allemaal, dat is duidelijk. Het team 
wil er echt voor gaan en we willen ook echt laten zien wat 
we waard zijn. Dat we het huidige niveau ook aankunnen 
en wellicht meer dan dat. Samenhorigheid en strijd willen 
we 2x 45 minuten op zondag binnen de lijnen laten zien!
Ook willen we alle supporters laten weten dat wij, 
als team, het ontzettend waarderen dat we gedurende 
de uit- en thuiswedstrijden altijd op jullie kunnen rekenen. 

Wij willen jullie daarvoor enorm bedanken! Dat jullie de 
moeite en de tijd nemen om zondagmiddag naar ons te 
komen kijken is echt fantastisch. Dat mag wel eens gezegd 
worden en doordat jullie langs de lijn staan, krijgen wij 
meer energie en willen we alles geven en daar doen we het 
met elkaar voor. 

Met een mooi stukje tekst zoals dit zullen de resultaten 
niet beter worden. Wij moeten ons gaan focussen op 
onze eigen kwaliteiten, want die kwaliteiten zijn er! 
Wij gaan ook geen uitspraken doen over verwachtingen of 
doelstellingen voor het verdere vervolg van dit seizoen. 
Wij willen als team ons eerst gaan focussen op de 
basis. Het plezier, de kwaliteit, en de wil om alles voor 
elkaar te doen om een resultaat halen, moeten wij gaan 
combineren. De bal ligt bij ons en het is nu de zaak om 
met z’n allen dezelfde passie en strijd te leveren voor de 
rest van dit seizoen. 

Wij zien jullie graag in het veld en langs de velden!

Met sportieve groet,
Jason Eilbracht,
Namens het 1e elftal van vv Hooglanderveen
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HET RECLAMEBORD EN DE GROOTSTE FANS
Iedereen kent en ziet ze. De verschillende reclameborden 
langs het veld. Daarbuiten ook de vlaggen, logo’s en 
andere uitingen van de sponsoren van vv Hooglanderveen. 
Achter de logo’s van bedrijven zitten wellicht wel onze 
grootste fans van de voetbalclub. 

Fans die de club en haar leden een warm hart toe dichten. 
Deze Fans maken het mogelijk dat we bij vv Hooglanderveen 
elk jaar net dat beetje extra kunnen doen om alle 
voetballers het zo veel mogelijk naar hun zin te maken. 
Het onderhoud van de kleedkamers, de kleding, de tassen, 
de kantine, de toernooien, het kamp en nog veel meer 
zouden er zonder deze fans veel minder mooi uitzien. 
Daarom willen we tegen het einde van het jaar deze  
Fans extra bedanken voor hun bijdrage in 2019.  
Groot en klein, alles telt mee. 

Inmiddels hebben we meer dan 100 fans. Die op hun 
manier allemaal een steentje bijdragen. In de vorm van 
het bekende reclamebord, balsponsoring, in diensten en 
goederen, en via de club van 100 en niet te vergeten de 
Businessclub. Iedereen naar ratio en vermogen. 
De reden om te sponsoren zijn verschillend. Vaak voetbalt 
(of voetbalde) er éen of meerdere zoons of dochters bij 
de club. Een aantal uit jaren clubliefde met zelf een 
actieve voetbalcarrière.

Ook een aantal sponsors die vinden dat ze iets terug 
moeten doen in het sociale domein en een voetbalclub 
met meer dan 1500 leden is dan ideale plek om dit te doen. 
Daarnaast kan er in de Businessclub ook contact worden 
gelegd met andere ondernemers wat helpt om je netwerk 
te vergroten en kennis uit te wisselen.

En ben je al wel groot Fan maar nog geen sponsor, kom 
dan eens met ons praten wat we je kunnen bieden. 
Kom bijvoorbeeld eens langs op de snertavond woensdag 
12 februari. Een fantastische voetbalvereniging van leden 
voor leden, elke week meer dan 3.000 contactmomenten 
met mensen die op de club komen.
Meer weten zie deze link.

de Sponsorcommissie
sponsoring@vvhooglanderveen.nl

Activiteit Datum

FIFA 2019 toernooi dag-1 02-01-2020 09:00

FIFA 2019 toernooi dag-2 03-01-2020 09:00

Nieuwjaarsreceptie 05-01-2020 13.30

Oud papier Hooglanderveen 11-01-2020 09:00

Kaartavond 21-01-2020 20:00

Oud papier Hooglanderveen 07-02-2020 18:00

Oud papier Hooglanderveen 08-02-2020 09:00

Kaartavond 18-02-2020 20:00

Oud papier Hooglanderveen 13-03-2020 18:00

Oud papier Hooglanderveen 14-03-2020 09:00

Kaartavond 17-03-2020 20:00

ACTIVITEITENAGENDA
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HET VERHAAL ACHTER DE MENS: 
MICHEL MARTENS
Jaren terug, leerde ik ‘m kennen. Onze jongste ging 
keepen, en voor de trainingen moest ik me volgens de 
club, melden bij Michel Martens. Sinds die tijd zie ik hem 
overal opduiken op de club en de laatste 3 jaar als leider bij 
het 1e waar wij trouwe supporters zijn. Hoog tijd om hem 
eens “aan de tand te voelen”. 

Michel is 45 jaar oud ( jong), getrouwd met Monique en ze 
hebben 2 kids, Kiki en Ian. Sinds 2004 wonend in Vathorst. 
Toen Ian 5 jaar was (10 jaar geleden) en wilde voetballen, 
ging Michel “proeven en voelen” op de velden van vv VOP 
en vv Hooglanderveen. Hij “viel” voor Hooglanderveen, en 
heeft daar nog geen moment spijt van.  

Ian begon bij de World/euro League en als betrokken 
vader ging Michel altijd wel mee. Ian wilde gaan keepen, 
net zoals Michel zelf in zijn jeugd had gedaan bij Alcides 
in Meppel. Maar aangezien er niets geregeld was bij 
vv Hooglanderveen ging Michel met hem naar een 
voetbalschool in de buurt. Na nogmaals z’n beklag te 
doen bij de club besloot hij samen met Daan Tijmensen, 
toen de “chef de mission” van deze jeugd competitie, 
keeperstrainingen op te zetten. Aangezien Daan genoeg 
te doen had, ging Michel al snel in zee met Rob Wolfsleger 
om deze keeperstrainingen op te zetten. Selectie teams 
werden “verplicht” hun keepers te laten trainen, en de 
lagere teams konden hier aan mee doen als ze ‘t wilden. 
Als ik Michel appte over onze zoon die nog wel eens tussen 
wal en ‘t schip belandde (wel/geen selectie), was Michel 
er als de kippen bij om hem gemotiveerd te houden. Dat 
kan hij als geen ander. Ook deed hij in die tijd al snel de 
gezamenlijke inkoop voor de keepers erbij. Hij had een 
bedrijf gevonden, die, als hij veel bestellingen inzamelde, 
hem korting gaven. In de 1ee maand van de competitie 
en net voor sinterklaas, stuurde hij dan een mailtje, of je 
nog wat nodig had qua keeperskleding. Zo had hij een 
aantal jaar toch voor zo’n 2.500 euro bestellingen per jaar 

met een leuke korting bedongen. Maar op een gegeven 
moment was hij dit aan ‘t voorschieten, en daarna iedereen 
z’n spullen leveren, en zorgen dat je je geld weer terug 
krijgt. Zijn vrouw Monique gaf aan, wordt dit niet wat te 
gek…………… mmmmm ja misschien wel. 

Op dit moment zijn er 5 keepertrainers, en daar is hij blij 
mee. Alleen als er 1 stopt, is er hoge nood, want die mis je 
natuurlijk gelijk bij zo’n grote club. Zoon Ian is nu 15 jaar, 
en keept in de Jo 16-1, en Michel mist geen wedstrijd. 
Hij is samen met Maarten van Eijk leider, en vind dit heerlijk. 
Indien mogelijk (eigenlijk nooit) mist hij geen wedstrijd 
van z’n zoon. Hoeveel uurtjes hij bij de voetbal is? Nou ja 
uhm, op dinsdag meestal half uurtje, donderdag eerst 
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keeperstraining geven en daarna overleg met technische 
staf. Daarnaast doet hij samen met Marion Eijbergen de 
was voor het 1e op de club. Op zaterdag is hij dus bij z’n 
zoon aanwezig en op zondag bij het 1e. van 11.00 tot 17.00 
uur. Hoe is hij zo bij ‘t 1e beland ?

4 Jaar geleden werd hij benaderd, of hij geen leider wilde 
zijn van dames 1, samen met Fiona den Ouden heeft hij dit 
1 jaar gedaan. Hij gaf toen al aan, dat hem dit ook leuk leek 
bij het 1e van de heren, en na het warmloopjaartje bij de 
dames, gaf Jan Ebbes aan te willen stoppen als leider, en zo 
kwam Michel in beeld. Ulrich Landvreugd werd toen trainer, 
dus ze waren beiden nieuw, en er werden wat strakkere 
regels ingevoerd. Er kwam een “boete-pot”. Komt een speler 
te laat, betaald hij een boete, zit een speler op z’n mobiel 
tijdens de bespreking, boete. Ook hebben de boys van ‘t 
1e corvee. Corvee? Jazeker, vanaf het jaar van Ulrich, werd 
er voor de wedstrijd pasta geregeld via Dims. Vincent van 
Dims brengt dit in warmhoudrechauds en de boys zorgen 
per toerbeurt ervoor dat de tafel word gedekt, maar ook 
opgeruimd. Ook de kleedkamer wordt netjes achtergelaten, 
en kun je een keer niet dan regel je zelf vervanging. Niet? 
= boete. En aan het eind van het jaar genieten ze met z’n 
allen van die boetepot.

Wat houdt dat eigenlijk in: leider zijn. Ja ‘t is eigenlijk een 
beetje wat je er zelf van maakt. Zorgen dat de kleding 
van de boys klaar ligt en in orde zijn, de spullen voor 
het warmlopen van de boys voor de wedstrijd. Dextro 
en bananen aanwezig, pupil van de week ophalen 
in de kantine en koppelen aan een speler. Digitale 
wedstrijdformulier invullen en ik denk nog wel wat 
randzaken. Hij vind het super leuk met de boys, en word 
ook gewaardeerd en gerespecteerd. We doen het samen, en 
dat gevoel heeft hij ook, of ze nou winnen of verliezen, het 
is echt samen.

Ik vraag of z’n vrouw het ook nog leuk vindt. Ja hoor, 
die is tegenwoordig ook betrokken bij de club en zit 
in het bestuur, in het cluster, gedrag en respect. Het 
enthousiasme van Michel deelt zij ook, en zij is ook vaak 
op zondag op het veld te vinden bij het 1e (en natuurlijk 
op zaterdag bij zoon Ian) . Grappig toch, bijna geen 

voetbalvrouwen te vinden langs de lijn, maar wel de vrouw 
van de leider. In onze jeugd gingen we mee met moeders 
bij Pa kijken, het was gewoon ons zondagse uitje. We 
kregen een gulden om wat te kopen, en verder struinden 
we de hele zondag langs de velden (maisvelden) en bosjes 
die toen om de voetbal heen lagen.  Er kwam geen WIFI aan 
te pas, maar goed, ik dwaal af.

Michel is partner/eigenaar van het bedrijf The Value Chain. 
Een IT bedrijf, dat zorgt dat je optimaal gebruik maakt 
van de mogelijkheden van je IT 
programma, of dit nu SAP is of een 
ander programma. De specialisten komen langs en kijken 
samen met de mensen die er mee moeten werken, hoe het 
zo snel, gemakkelijk en doeltreffender zou kunnen. Kan er 
iets weg van de software die je gebruikt, en betaald, heb je 
bepaalde programma’s misschien wel dubbel, of kun je met 
een kleine tool veel meer bereiken, zij fixen dit voor je, en 
timmeren leuk aan de weg. Er zijn inmiddels 16 mensen in 
dienst en zit tegenwoordig in Amersfoort op de Stadsring. 
Op woensdag is eigenlijk z’n vaste thuiswerkdag. Oh ja, 
bijna vergeten, hij is ook nog sponsor. Haha van ‘t 2e team, 
dat wist ik natuurlijk want die was mag ik wel zelf draaien. 

Onderling bij ‘t 1e is het ook gezellig, 1 x per seizoen, 
meestal met de winterstop, nodigt Michel de technische 
staf bij hen thuis uit, inclusief partner. En hij kookt dan 
voor hen, een 5 gangen diner. Goh, wat zou ik graag die 
vlieg op de muur zijn, om dat te zien (proeven). Ik rond 
het interview af, en loop in gedachten naar buiten, en 
loop m’n broer Ronald tegen het lijf. 21:30 uur………nog 
zo’n clubtijger, ja nog even een overlegje met een trainer. 
Je moet er allemaal maar zin in hebben, maar die gasten 
doen ‘t met liefde, en zoals Michel het zegt, je haalt er 
zoveel voldoening uit. En dat geloof ik ook. Leuk om zulke 
enthousiaste mensen bij de club te hebben.  Genieten, dat 
moeten we doen.

Dank Michel voor je enthousiasme!

Tot de volgende NoppenNewz, 
groet Angelique Blom-Schimmel
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In de Algemene Ledenvergadering van 26 november j.l. 
heeft de voorzitter namens de nieuwbouw werkgroep 
en het bestuur de aanbouwplannen nader toegelicht. De 
Algemene Ledenvergaderingen stemde in om de plannen 
nader uit te werken. Daarmee zijn kosten gemoeid, maar 
dat stelt de ALV in staat eind maart een gefundeerde  
keuze te maken ten aanzien van deze toekomstplannen. 
De eerste concept bouwtekeningen hangen al enige tijd  
in de kantine.

Wat is de reden voor deze aanbouw?
Daar zijn meerdere redenen voor: ten eerste de 
capaciteitsuitbreiding aan kleedkamers. Iedereen die 
op de zaterdag op ons complex komt, kan begrijpen dat 
dit noodzakelijk is. Er komen 5 kleedkamers bij: 4 grote 
en 1 luxe kleedkamer, de laatste voor speciaal gebruik. 
Ten tweede willen we meer voetbal gerelateerde diensten 
aanbieden, zoals een fysio-praktijk in-house met  
2 behandelkamers en een krachthonk, een kantoorruimte 

voor een voetbalschool. Samenwerkingsverbanden 
met dergelijke partners worden in de toekomst steeds 
belangrijker. Verdere professionalisering ligt hieraan ten 
grondslag. Maar ook het overnemen van voetbaltechnische 
taken, dat we nu nog met vrijwilligers kunnen doen. 
In Amsterdam is het bijvoorbeeld al heel gebruikelijk 
om jeugdtrainingen aan voetbalscholen over te laten. 
Simpelweg omdat er geen vrijwilligers meer zijn, die 
dat willen doen. Een niet zo prettige ontwikkeling waar 
wij in de toekomst naar verwachting ook mee te maken 
krijgen. Maar we kunnen daarmee ook weer verder 
professionaliseren.
Ten derde omdat wij en de gemeente graag zien dat ons 
complex intensiever gebruik gaat worden. Dit seizoen 
hebben we de samenwerking met onze buren Bzzzonder 
uitgebreid met een SportBSO. Op dit moment verhuren 
we het deel van de kantine (achter de wand) op maandag, 
dinsdag en donderdagmiddag. Met succes en daarom gaan 
we dit met de nieuwbouw verder uitbreiden.

DE ALV LAAT DE AANBOUWPLANNEN 
NADER UITWERKEN

voetbalvereniging 
Hooglanderveen
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Ten vierde om een invulling te kunnen geven aan een 
steeds hogere druk van uit de gemeente aan verenigingen 
om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. In 
de optie om ook nog een verdieping aan te brengen op 
de uitbouw, zouden we iets kunnen gaan betekenen voor 
jongeren in Vathorst / Hooglanderveen, een ruimte om 
samen te komen en samen te bewegen.
Met de verhuur van de ruimtes aan onze partners moeten 
we de financiering, schoonmaak en onderhoud van deze 
aanbouw mogelijk maken. Uit de ALV kwam de vraag om 
dat duidelijker te specificeren.

Hoe ziet het eruit?
De begane grond is voor optie 1 (zonder verdieping) 
nagenoeg gelijk aan optie 2 (met verdieping). 
Met aan de parkeerruimte-zijde de kleedkamers en aan 
de hoofdveld-zijde de uitbreiding aan SportBSO, kantoor 
voetbalschool en fysio praktijkruimte.

De optie met verdieping (optie 2) kunnen wij inzetten 
voor opvang van jeugd uit de Vathorst/Hooglanderveen. 
Jongeren in de leeftijdscategorie 13 – 17 jaar zouden we 
een omgeving kunnen bieden voor samenkomst en 
beweging. Hierover zijn we in gesprek met Gemeente, SRO, 
belangenvereniging Hooglanderveen en indebuurt033. 
Als dat lukt, dan kunnen we de ruimte bijvoorbeeld ook 
zelf gebruiken als sponsor lounge. Vooralsnog zoeken we 
naar een maatschappelijke invulling, maar mocht dat 
niet lukken zou een commerciële invulling ook nog een 
mogelijkheid kunnen zijn. Bovenal moet deze verdieping 
goed te financieren zijn, anders beperkt de aanbouw 
zich tot optie 1. In dat geval wordt de fundering al wel 
voorbereid op optie 2, mochten we jaren laten alsnog 
hiervoor willen gaan. 

optie 1

optie 2
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Wat is er tot nu toe gedaan?
We hebben subsidie aangevraagd voor deze aanbouw 
en deze is in behandeling. Daarnaast vinden wij dat 
we als vereniging nog recht hebben op 2 kleedkamers 
gefinancierd door de gemeente. Hierover loopt nog een 
eigendoms-discussie met de gemeente. Als daar definitief 
uitsluitsel over is, gaan wij u hierover informeren. Uiteraard 
zijn er gesprekken geweest met onze partners Bzzzonder, 
Fyzie en Sportivun, zowel functioneel als financieel en allen 
hebben inmiddels een concept huurcontract ontvangen.

We hebben de architect van de Zee te Houten gevraagd 
de tekeningen voor de aanbouw te maken. Hij heeft ons 
huidige clubhuis in 2004 ontworpen en gezien we gekozen 
hebben om niet af te wijken van de huidige architectuur 
was dit een logische stap. Deze tekeningen hebben we 
op de 2 open informatie avonden in oktober getoond en 
besproken met geïnteresseerden.

Om een indicatie van de kosten te krijgen hebben we op 
basis van deze schetsen de bouw- en installatiekosten 
laten calculeren door een externe partij en hebben we 
vervolgens bouwbedrijf Schoonderbeek gevraagd een 
indicatie te maken en de bijzondere samenwerking
met zelfwerkzaamheid besproken. Uiteraard ook met de 
bank gesproken over financieringsmogelijkheden. 
Voor de maatschappelijke invulling zijn er ook gesprekken 
geweest met Gemeente, SRO, belangenvereniging 
Hooglanderveen en indebuurt033.

In de Algemene Ledenvergadering zijn de hoogte 
van de investeringen voor optie 1 en 2, met en zonder 
verduurzaming gepresenteerd. 

Hoe gaan we verder?
Er komt een speciale Algemene Ledenvergadering 
op dinsdagavond 31 maart 2020. Daarin worden het 
definitieve ontwerp en gebruik van de aanbouw 
gepresenteerd. Ook de financiële onderbouwing zal 
uitgebreid aan de orde komen. 

We verwachten dan ook de gesprekken met de gemeente 
te hebben afgerond zodat we een volledig beeld kunnen 
vormen van de investeringen, subsidies en financiering.
Dan kan de Algemene Ledenvergadering een uitspraak 
doen over deze toekomstplannen. Gaan we dit doen of 
gaan we het niet doen? Bij een No go moeten we onze 
toekomstplannen en ambities bijstellen en gaan we 
enkel voor de capaciteitsuitbreiding van kleedkamers 
aan de zijde van de huidige kleedkamers. Bij een Go gaan 
we het vergunningen traject in en willen we de bouw 
direct na de bouwvak starten. Met zelfwerkzaamheid in 
ogenschouw genomen, verwachten we dan met de start 
van het seizoen 2021-2022 de aanbouw in gebruik te 
kunnen nemen.

optie 1 boven optie 2boven
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GROTE CLUBACTIE 2019
Na vorig jaar het op één na grootste succes in verkoop van 
Grote Clubloten ooit voor vv Hooglanderveen is er dit jaar 
wederom een mooi bedrag opgehaald. De op twee na 
hoogste opbrengst ooit. 

Het prachtige bedrag van: € 3.890,40

Super goed gedaan door alle 129 lotenverkopers, dank jullie 
wel en zeker ook dank aan de 807 lotenkopers, die in totaal 
1621 lootjes hebben gekocht. Op naar een fantastisch  
“Van Essen Catering & Events” Jeugdkamp op 22 en  
23 mei 2020. 

Dit jaar is er weer een record verbroken. Het record  
van de meest verkochte lootjes door 1 persoon bij  
vv Hooglanderveen. Na 2017 en 2018 is het hem in 2019  
ook weer gelukt om dat nieuwe record neer te zetten:  
Thimo van Zijll met 140 lootjes! Coen Flos heeft 62 lootjes 
verkocht en Tim Bijker en Mark Boersema hebben beide 
40 lootjes verkocht. Het team met de meest verkochte 
lootjes is JO11-4. Allemaal super goed gedaan! Zaterdag 
14 december hebben wij deze lotenverkopers op de club 
ontvangen en bedankt en beloond voor hun inzet. 
 
Naast leuke prijzen is er ook dit jaar weer voor gekozen 
om degene die 20 of meer lootjes hebben verkocht, gratis 
deelname te geven voor het “Van Essen Catering & Events” 
Jeugdkamp. De volgende kinderen kunnen dankzij hun inzet 
en uiteraard verkopen gratis deelnemen aan het jeugdkamp:
Thimo van Zijll, Coen Flos, Mark Boersema, Tim Melgert, 
Dylano Bekker, Fréderique Knipping, Miro Gouverneur, 
Caroline Huiskes, Joost Bakker, Esmee Brunnerkreef,  
Milan Meerveld, Bas van Vulpen, Can Karadag,  
Tess van de Pijpekamp, Olivier Vernooij, Maud Schreurs, 
Tijmen Bergsma, Tygo van Nieuwamerongen,  
Jaylen van Beekhoven, Liam Peterse, Lars Brinkhuizen,  
Jelte van Opijnen, Thijs Brobbel, Mark van Vulpen,  
Lennart Vruggink, Lois van Keeken en Milan Almelo.

Graag aanmelden op dit mailadres:  
jeugdkamp@vvhooglanderveen.nl. 
Vraag meteen aan je ouders of zij willen helpen tijdens het 
jeugdkamp!!! Want het jeugdkamp kan niet plaatsvinden 
zonder de hulp van vrijwilligers. Ouders kunnen zich nu al 
opgeven via de website van vv Hooglanderveen. Dit geldt 
uiteraard voor iedereen die als vrijwilliger wil meewerken 
aan dit fantastische jeugdkamp. 

Volgend seizoen gaan wij uiteraard weer deelnemen aan 
de Grote Clubactie. Een prachtig initiatief waar wij een 
mooi deel van het budget voor het jeugdkamp mee kunnen 
verdienen. Wij delen jaarlijks zo’n 400/450 boekjes uit en 
zoals jullie uit het bovenstaande hebben kunnen lezen doet 
dus een groot deel van de leden niet mee aan het verkopen 
van de lootjes. Dit is wat mij betreft een gemiste kans, de 
kosten van het jeugdkamp stijgen elk jaar. Helaas nemen de 
inkomsten jaarlijks af, wat kan betekenen dat wij het in de 
toekomst misschien niet meer kunnen organiseren. Dit is 
iets wat ik absoluut wil voorkomen. Gaan jullie mij volgend 
seizoen met zijn allen helpen? Op naar een enorm bedrag in 
2020 voor Jeugdkamp 2021! Nogmaals enorm bedankt voor 
het verkopen van de lootjes Toppers!

Frank van Zijll
coördinator De Grote Clubactie
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SCHEIDSRECHTER HOEK
Heerlijk dat het binnenkort weer Kerst is en we even een 
paar weken vrij zijn, best lekker na zo’n drukke periode.

Aan het begin van het seizoen is er weer een cursus 
gegeven voor clubscheidsrechters door Gradus, en 
de opkomst was prima. Er kwamen 10 nieuwe jonge 
scheidsrechters bij die allemaal de JO11 zullen gaan fluiten, 
een vader en een voetbalster uit de dames 1 die ook graag 
scheidsrechter willen worden, voorlopig voor de MJO 
elftallen. Jasper, Milan, Ryan, Sander, Giann, Mike, Olivier, 
Thijme, David, Tim, Daan en Caro, allemaal welkom en veel 
plezier het komend seizoen met fluiten van wedstrijden. 
Inmiddels fluiten ze allemaal al en het gaat goed en daar 
zijn we heel trots op. Cas en Maarten hebben de stap 
gemaakt naar de 11x11 wedstrijden en zijn met regelmaat 
scheidsrechter bij de JO13.  

Per 1 januari stopt Gerard van den Hul met fluiten. Hij heeft 
ongeveer 30 jaar elke zaterdag 1 of meerdere wedstrijden 
gefloten. Ook zondag was hij vaak scheidsrechter en als 
het nodig was konden we hem ook voor een wedstrijd 
door de weeks vragen. Het laatste jaar floot hij nog 
voornamelijk de JO12 omdat hij geen afscheid kon nemen. 
Een TOP prestatie.  Toch is het nu zover en dat kunnen we 
niet zomaar voorbij laten gaan. Gerard nu alvast bedankt 
hiervoor maar op nieuwjaarsdag zal ik je hier nogmaals 
voor bedanken.

Stefan Zuidinga heeft een ernstig ongeluk gehad en is 
voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Hij is nu aan 
het revalideren en hoopt begin volgend seizoen weer 
te kunnen fluiten. Ik heb hem thuis opgezocht met een 
fruitmand. Stefan van harte beterschap. 

Sjors Boshuizen volgt dit jaar de cursus tot 
‘verenigingscheidsrechter’ bij vv Hoogland. Sjors moest 
daarom minimaal 4 rapportages hebben voor het slagen. 
En hij gaat zeker slagen, want hij is een uitstekende 
aankomende scheidsrechter. 

Van 5 t/m 13 oktober vond de week van de scheidsrechter 
plaats. Een sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van 
waardering voor de arbiter centraal stond. Ook wij hebben 
daar aandacht aan gegeven aan. Misschien heeft u het 
spandoek wel zien hangen in de ballenvanger van veld 5. 

Alle scheidsrechters die deze week gefloten hebben kregen 
van het thuisteam een zak drop en lovende woorden 
van leiders of aanvoerder. Altijd fijn om te horen dat het 
gewaardeerd wordt. 
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Want ondanks dat alle scheidsrechters met regelmaat 
worden gerapporteerd door ons en wij vinden dat alle 
scheidsrechters naar behoren fluiten, blijft het jammer dat 
sommige leiders vooral verbaal vanaf de zijlijn aangeven 
als de scheidsrechter zich een keer vergist. Leiders geef 
ALTIJD het goede voorbeeld. 

Laatst zei een leider van een thuisteam “de scheidsrechter 
was die leider zo zat dat hij voor het begin van de 2e helft 
naar hem toe ging en netjes zei nu is het klaar mond 
houden of wegwezen. Daarna heeft hij geen last meer van 
hem gehad. Dat deed hij goed, ik was daar zeer van onder 
de indruk dat en hoe hij deed!”.  

Tja op zo’n scheidsrechter mag je best trots zijn. Maar 
wetende dat deze scheidsrechter 13 jaar oud is en een 
wedstrijd van de JO12 floot, heb ik nu al meelij met alle 
scheidsrechters die deze leider de komende jaren nog  
gaan tegenkomen. 

Ik heb uiteraard het compliment doorgegeven aan Kjeld.
Zoals we nu enkele jaren doen zal ook dit jaar ergens 
in januari een avond voor de clubscheidsrechters 
georganiseerd worden. Daar kunnen we nu nog niet te 
veel over vertellen, daar krijgen de scheidsrechters vanzelf 
wel bericht over en kunnen jullie lezen in de volgende 
NoppenNewz.

Iedereen fijne Kerstdagen en tot ziens in 2020 voor een 
mooie sportieve competitie.

Scheidsrechtercommissie
Gradus Traa
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j e u g d s p o n s o rj e u g d s p o n s o r

SPONSOREN platina PAKKET

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.afas.nl
http://www.lomans.nl
http://www.smink-infra.nl
http://www.schoonderbeekbouw.nl
http://www.123inkt.nl
http://www.vanessencatering.nl
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