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VOORWOORD

VAN DE VOORZITTER
We hebben wederom een NoppenNewz uitgebracht. 
Voordat er sprake was van een complete shut down van  
de club waren we natuurlijk druk met voetbal en andere 
leuke zaken en daar vertellen we dan ook graag over 
in deze versie van de NoppenNewz.

Onze top-meiden van MO17-1 zijn bijvoorbeeld kampioen 
geworden en komen nu uit in de hoofdklasse. Dat zal best 
een uitdaging worden, maar de kwaliteit is er dus ook bij 
de meiden en dat moeten we vasthouden! Gefeliciteerd 
meiden en begeleiding, een topprestatie!

Ook vanuit de scheidsrechtershoek hebben we nieuws te 
melden in deze NoppenNewz; over een event van de KNVB, 
een training van een bekende scheidsrechter in onze 
kantine, aangevuld met diverse korte berichtjes.
Goed om te lezen dat we daar zoveel aandacht aan 
besteden.

En dan een artikel over onze supervrijwilliger van 2019: 
voorzitter wedstrijdsecretaris van de jeugd, René Lammers. 
Veel zondag bezoekers kennen deze supervrijwilliger niet 
zo goed. Reden genoeg om René eens voor te stellen.
 
Maar het nieuws van de dag is natuurlijk de gevolgen van 
de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus.  
De maatregelen van het kabinet heeft de club, de 
competities, het gehele voetbal plat gelegd. Wij hebben ons 
sponsorevent van 18 maart moeten uitstellen en zullen de 
Algemene Ledenvergadering over de aanbouwplannen 
verzetten. Zoals het er nu uitziet, gaan we de potgrondactie 
nog afronden met een recordaantal aan bestellingen.

En dan komen er veel vragen: 
• Wanneer kunnen we weer beginnen met voetbal? 
• Gaan we dit seizoen nog wel afmaken? 
• Moet het vrijwilligersfeest uitgesteld worden?
• Wanneer komt de extra ALV dan? 
• Gaat er dit seizoen nog wel een jeugdkamp komen? 
• En de thuistoernooien dan? 

Vragen die op dit moment niemand kan beantwoorden,  
de club niet, de KNVB niet, de overheid niet. We zullen deze 
onzekerheid voorlopig moeten accepteren.
 
En als er meer duidelijkheid komt, dan zullen wij knopen 
doorhakken en je gelijk hierover informeren. Dit doen wij 
via de website en facebook. Volg deze nieuwsberichten  
dan ben je altijd op de hoogte van het laatste clubnieuws. 
Vragen kan je stellen aan 
pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl
 
Gelukkig kunnen mensen in deze bizarre tijd goed 
relativeren. Voetbal is belangrijk, maar het is en blijft een 
bijzaak, zeker als onze gezondheid in het geding komt.
 
Ik sluit het voorwoord van de NoppenNewz veelal af 
met je veel leesplezier te wensen. Nu wens ik je vooral  
veel gezondheid toe.

Norbert van Hengstum
Voorzitter voetbalvereniging Hooglanderveen 
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VV HOOGLANDERVEEN 75 JAAR 
Komend jaar is het 75 jaar geleden dat onze mooie club  
VV Hooglanderveen werd opgericht. Op 14 juni 1946  
waren Herman Mossink, Eef Mulder en Willem Tomassen 
de grondleggers van de voetbalvereniging. Geheel 2021  
zal dan ook in het teken staan van dit jubileum.

Het hoogtepunt van de jubileumvieringen zal plaatsvinden 
in het officiële feestweekend van donderdag 17 tot en 
met zondag 20 juni 2021. Met onder andere een officiële 
receptie, sportieve bijeenkomsten voor jong en oud en een 
groot verjaardagsfeest zal het een drukte van jewelste 
zijn op het Willem Tomassen Complex aan de Willem 
Tomassenlaan 10 in Hooglanderveen.
 
Maar de feestelijkheden beperken zich niet tot dit 
lange zomerse weekend. Vanaf 1 januari as. zullen alle 
evenementen en bijeenkomsten die plaatsvinden bij  
VV Hooglanderveen het stempel “75 jaar” op zich krijgen. 
En zullen er ook extra speciale jubileumactiviteiten worden 
ontwikkeld. Zo wordt de mogelijkheid onderzocht om 
een Glow-in-the-dark-toernooi te organiseren, waarbij 
het veld, de spelerskleding én de bal verlicht worden door 
neonlicht. Ook bekijken we een manier om de geschiedenis 
van onze mooie club te laten vertellen en zullen er 
publieksvriendelijke acties komen.
 
Hiervoor is door het bestuur een speciale jubileum-
commissie in het leven geroepen bestaande uit:  
Anita van Hengstum, Carlo Hommel, Dick Bennick,  
Gert van den Hul, Jelmar van Dijk, Kees Steenbeek,  
Marcel de Ridder, Marcel Wendel, Rudy Botterblom,  
Ursula Verrips en ondergetekende.
 

 
De Commissie Binden & Verbinden zal worden 
ingeschakeld om extra vrijwilligers te werven voor deze 
evenementen. Maar wie wil nou niet meewerken aan zo’n 
prachtig jubileum?

Ideeën om de feestvreugde te verhogen zijn uiteraard altijd 
welkom.

Langs de bekende wegen zullen de leden op de hoogte 
gehouden worden van alle activiteiten. 
 
Noteer in ieder geval het jubileumweekend  
alvast in je agenda. Dit wil je niet missen.
 
Met sportieve groet,
Paul Siteur

SAVE 
THE 

DATE! 

OFFICIËLE
FEESTWEEKEND:

donderdag 17 juni 
tot en met 

zondag 20 juni 2021
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BREINTRAINING IN PLAATS VAN 
VOETBALTRAINING

Sudoku 6x6
Spelregels: in elk veld staan al enkele cijfers ingevuld. Het doel is dat je de 
ontbrekende cijfers invult. Bij deze sudoku moet je de cijfers van 1 tot en 
met 6 invullen. Elk van deze cijfers mag maar één keer voorkomen in elke rij, 
in elke kolom en in elk blok. 

Woordzoeker 

• DOELPUNT

• KNVB

• TOERNOOI

• VRIJWILLIGER

• HOOGLANDERVEEN

• ROOKVRIJ

• VATHORST

• KLEEDKAMER

• SCHEIDSRECHTER

• VOETBAL
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MO17-1  
Even terug in de tijd. Het eind van het seizoen 2018/2019. 
Voor de meiden onder 17 was een sportief en redelijk 
succesvol jaar maar bijna de helft van het team besluit  
te stoppen bij vv Hooglanderveen. Ook bij MO15-1 is  
het nog onduidelijk hoe het verder moet aangezien de  
wat tegenvallende resultaten in de hoofdklasse het 
teamgevoel niet ten goede kwam.  

Op één van de laatste gezamenlijke trainingen van beide 
teams kwamen Youri Smeeing (toen leider MO15-1) en ik 
(Reinier Verschure leider MO17-1) met elkaar in contact 
en ontstond het wilde plan om een MO17-1 team samen 
te stellen dat niet te stuiten zou zijn. Makkelijker gezegd 
dan geregeld. Rekening houdend met de wensen van de 
meiden en in goed overleg met het bestuur is het team 
zoals het er nu staat tot stand gekomen.  

We zijn gestart met een duidelijk doel: eerst kampioen 
worden in de 1ste klasse en dan hoofdklasse. Nou dat moet 

lukken. Het team is vanaf het begin zeer gedreven, wilde 
altijd voetballen en ervoor gaan. Na enkele wedstrijden 
was niet meer te merken dat een deel nog nooit had 
samengespeeld.  

Uiteindelijk wordt wedstrijd na wedstrijd gewonnen. 
Mooie wedstrijden maar ook op het randje, de weg naar 
het kampioenschap ligt open en daarmee de weg naar de 
hoofdklasse. Tot op heden nog geen wedstrijd verloren,  
1 gelijk gespeelt. En we zitten nog in de beker. 

MO17-1 een gevarieerd team die allen op hun eigen 
manier een belangrijke rol hebben gespeeld in de 
kampioenschappen. En dan kan ik het toch niet laten om 
iets te zeggen over dit fantastische team:  

• Noa S: onze keeper, bloedfanatiek en is niet gauw 
tevreden. Af en toe gevaarlijk maar daarnaast de 
mooiste reddingen. 
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• Noa v. D: onze aanvoerder tegen wil en dank. Roept 
regelmatig “kan ik niet” maar ruimt alles netjes op 
achterin, soms zelfs te enthousiast. Als een echte 
aanvoerder is ze altijd bezig met de beste helft om  
te starten.  

• Sem: trainen is leuk maar het hoeft niet persé. De turbo 
gaat echt alleen aan tijdens de wedstrijd. Je moet je 
energie toch een beetje spreiden. 
 

• Linde: heeft positiviteit uitgevonden (zowel voor, na  
als tijdens de wedstrijd) en is de beheerder van onze 
playlist. Tijdens de wedstrijd af en toe een putje voor 
extra zuurstof... en weer verder. 
 

• Bo: altijd enthousiast, altijd op 110% en de pitbull in  
het middenveld. 

• Evy: op tijd komen is een keuze... en het lukt zeker  
niet altijd. Maar zet mij maar neer in het veld en ik  
los het wel op. 
 

• Ivy: mij maak je niet gek achterin, lost het achterin 
netjes op en legt de bal waar ze hem wil hebben. 
 

• Elles: “ik wil de bal” maar krijgt ze te weinig. Een stille 
kracht met een geweldige linkse. 

• Lisa: stille wateren hebben diepe gronden. Is er altijd, 
maakt niet veel geluid, maar kan echt wel scoren. 
 

• Eva: een turbodiesel met een goede linkse en rechtse. 
Het hele veld is haar speelveld. De vrouwelijke  
Frenkie de Jong. 

• Joyce: geblesseerd geweest maar weer helemaal terug. 
Miss “kap en draai” wil het graag mooi doen en houdt 
wel van een sliding en een mooie goal. 
 

• Lieke: onze doorbijter, heeft weinig gespeeld, maar 
ondanks ongemakken altijd aanwezig om te steunen. 

• Sanne: een doorzetter, gaat altijd door. Gaat ervoor en 
maakt het gewoon af. 
 

• Willemijn: onze pechvogel, blessuregevoelig maar altijd 
vrolijk, positief en zeker... aanwezig. 
 

• Amber: lachen is gezond en energie voor 3. Maar...  
hoe laat moeten we... was het uit of... wat was nou 
precies de bedoeling... 
 

• Yvonne: goals uit het niets... maar houdt de spanning 
erin. Ze hoeven niet altijd in het begin van de wedstrijd. 

 
Eindelijk is het dan zover de laatste wedstrijd, jammer 
genoeg niet thuis op het hoofdveld op zaterdag. Maar 
op woensdagavond uit tegen Zuidvogels HSV. Voor de 
wedstrijd wisten wij al dat de meiden bij iedere uitslag 
kampioen zouden zijn, maar dat hebben we maar voor 
ons gehouden. De spanning erop houden. Dat hebben we 
gemerkt... verloren met 2-1 en de minste wedstrijd van het 
hele seizoen. Maar... wel kampioen en dat mocht gevierd 
worden. Na de wedstrijd ging er vuurwerk de lucht in en 
kwamen er twee roze limousines het parkeerterrein op 
(belofte maakt schuld en Youri is zijn belofte nagekomen). 
Met z’n allen terug naar de club en daar nog even het 
kampioenschap gevierd. 
 
De hoofdklasse zal lastiger worden, maar wij hebben er 
het volste vertrouwen in dat we ons goed staande kunnen 
houden. Uiteindelijk hopen we nog enkele jaren in deze 
samenstelling door te gaan. 

Op naar nog veel speelplezier en overwinningen met  
deze geweldige groep meiden!

Reinier Verschure
leider MO17-1
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HET VERHAAL ACHTER DE MENS: 
RENE LAMMERS
Op de nieuwjaarsreceptie werd de nieuwe supervrijwilliger 
bekend gemaakt, Rene Lammers. Ik moet u eerlijk bekennen, 
ik wist niet wie het was (maar ja, dat houdt ook een x op) 
maar m’n boys kenden hem wel dus dat zat wel goed.
Ik vroeg of hij tijd en zin had in de NoppenNewz en dat 
had hij wel. Dus heb ik nader kennis gemaakt met hem en 
ik moet zeggen, ik ben niet snel onder de indruk, maar 
vanavond wel.  

Rene is 47 jaar jong, getrouwd, 1 zoon Lars van 13, woont in 
Vathorst en sinds 31 december jl. afgekeurd wegens een 
levensbedreigende ziekte. Hij is al 10 jaar ziek, helaas gaat 
dit niet meer over.  

De laatste 17 jaar was hij bestuursecretaris van NOC-NSF. 
Zijn jeugd bracht hij door in Heerenveen, hier voetbalde hij 
tot z’n 23e en is hij jaren scheidsrechter geweest. Tijdens 
zijn studie in Tilburg ontmoette hij zijn vrouw en nadat 
ze beiden een baan kregen in Amersfoort-Nieuwegein 
gingen ze op zoek naar een woning in de omgeving 
van Amersfoort. Na eerst een paar jaar in Zielhorst te 
hebben gewoond zijn ze uiteindelijk in Vathorst terecht 
gekomen. In 2006 kregen ze hun zoon Lars en in 2012 
ging Rene rondkijken voor een voetbalclub voor hem en 
Hooglanderveen moest het worden. Rene had hier ook 
weleens als scheidsrechter op ‘t veld gestaan, zelfs nog bij 
het oude complex, dus het was enigszins bekend gebied.
Lars stond even op de wachtlijst en toen belde de club met 
het verzoek of Rene (Michael Tramper) wilde helpen bij de 
Euro-league op zondag. Dat leek hem wel wat en zo is hij 
erin gerold. Hij hielp als nachtwaker bij het jeugdkamp en 
bij thuistoernooien was hij ook altijd behulpzaam.  
Ik verdenk hem ervan nog wel meer te hebben gedaan, 
maar hij is nogal bescheiden vrees ik. 
 
Lars voetbalt momenteel in de JO14-2 en Rene is hier altijd 
bij. Hij probeert op zaterdag meestal even langs te komen 

bij de club ook als z’n zoon uit speelt. Rene is voorzitter 
van de commissie wedstrijdzaken, en doet dit samen met 
een club van nog 5 personen. Ruim op tijd krijgt Rene de 
wedstrijden door van de KNVB  en gaat deze zo logisch 
mogelijk indelen op de zaterdag en zondag. Deze indeling 
is ook een leidraad voor de Dribbelaar. Dit gaat om zo’n 
100 wedstrijden per weekend. Ik geef het je te doen. Zijn 
er teams die vanwege omstandigheden echt niet kunnen 
of afmeldingen van de tegenstander dan komt dit ook bij 
Rene terecht, en gaat hij kijken of er wat te regelen is.
Samen met anderen heeft Rene het nieuwe 6 tegen 6 
voor de 8, 9 en 10-jarigen en het 8 tegen 8 voor de 11 en 
12-jarigen. Twee seizoenen geleden is dit geïntroduceerd 
en het is succesvol. Wanneer Rene dan onder de IKEA-
tunnel door komt rijden en de velden gevuld ziet met dit 
soort voetbal, is hij toch wel een beetje trots. Ik zie een 
bescheiden mens. 
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Zelf heeft hij jaren gefloten en overal in Amersfoort voelde 
hij zich welkom op de clubs. Hij heeft het één na hoogste 
amateurniveau gehaald als scheidsrechter, en na zijn 
voetbalcarrière is hij gaan fietsen.  
 
Hij vindt het knap dat ondanks het ledenaantal van de club 
er nog steeds een “dorpse” mentaliteit heerst. De oude 
waardes worden nog in stand gehouden en hij vindt het 
een hele prestatie als kleine club zo groot te mogen worden 
en dit zo knap te doen. Het nieuwe vrijwilligersbeleid juicht 
hij toe. Hij zelf is ook geen barmens maar iedereen heeft 
wel iets in zich. Elf januari jl. was het klus dag en daar heeft 
hij toch weer wat nieuwe gezichten gezien en dat is mooi. 
Iedereen kan wat betekenen voor de club, en uiteindelijk 
voor je kind natuurlijk. Hij vraagt aan mij, doe je dit ook 

voor je punten...hihi. Nee Rene, uit liefde voor de club, die 
punten lopen met de rest wel binnen. Rene staat ondanks 
zijn ziekte positief in het leven, en ik vind het knap dat je in 
zulke tijden toch nog graag wat voor de club doet. Maar hij 
vindt het leuk en staat positief in het leven. Ik hoop dat wij 
als club, maar nog veel meer je vrouw en zoon, nog jaren 
van je mogen genieten Rene. Ik ga naar huis met een brok 
in mijn keel, die ik nu tijdens het tikken weer voel opkomen.

In ieder geval, namens de club alvast bedankt voor de 
afgelopen jaren. Een voetbalmens in hart en nieren.

Vriendelijke groet, 
Angelique Blom-Schimmel

GEZOCHT: CREATIEVE ‘MEEDENKERS’ 
VOOR NIEUW LOGO VV HOOGLANDERVEEN
Geregeld hoor ik dat het tijd wordt voor een nieuw logo. 
De twee voetballers in het logo hebben bijvoorbeeld een 
‘te hoog’ pixel gehalte, er mist een wapen en/of kan de 
vlag van Hooglanderveen in het logo verwerkt worden?   

Het 75-jarig jubileum van vv Hooglanderveen is een mooi 
moment om een nieuw logo te introduceren. De commissie 
PR & Communicatie wil dit graag onderzoeken met een 
aantal creatieve (ouders van) leden. Wie wil er meedenken 
over het proces, de kaders, het ontwerp? Je kunt je 
aanmelden via: pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl

Hartelijke groet,

Ingrid van Kleinwee
Voorzitter commissie PR & Communicatie
 

voetbalvereniging 
Hooglanderveen
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ARAG Fairplay Arbitrage Event
Op 11 januari vond het ARAG Fairplay Arbitrage Event 
plaats op de KNVB campus. Een event waar alle 90 ARAG 
Fair Play gecertificeerde clubs voor uitgenodigd waren. 
Esther en Gradus hebben dit event bijgewoond. De dag 
begon met een gezamenlijke opening, daarna waren er 
verschillende sessies met telkens een ander thema, waarbij 
je om de tafel ging met alle verenigingen om van elkaar te 
leren. Na de lunch ging een groepje naar het ARAG KNVB 
Replay Center waar ze uitleg kregen over de VAR (Video 
Assistent Referee) en zelf ook even achter de knoppen 
plaats mochten nemen. Esther had geluk en mocht met 
dat groepje mee. Esther: “Ik vond het erg leuk om een 
kijkje achter de schermen te krijgen. Ik ben ook even VAR 
geweest en realiseerde mij toen pas wat er in zo’n korte 
tijd gedaan moet worden. Wel of niet ingrijpen, meerdere 
keren beelden terugkijken vanuit verschillende posities, 
bepalen welk beeld op de juiste manier weergeeft welke 
overtreding wordt begaan. Dit terwijl iedereen in het 
stadion zit te wachten op het eindoordeel of het nu wel of 

geen strafschop/rode kaart of doelpunt is. De tijdsdruk is 
erg hoog en je moet wel heel zeker zijn van je beslissing. 
Dit was een hele leuke ervaring!” 
 
De dag werd afgesloten met een presentatie van Björn 
Kuipers. Een zeer boeiend verhaal van zijn loopbaan waar bij 
hij duidelijk aangaf het hij de scheidsrechter is maar het 
uiteindelijk een teamprestatie is. Björn heeft vorig jaar van 
ARAG en de Koninklijke Munt een eigen toss munt ontvangen 
met zijn afbeelding ter ere van zijn 150e internationale 
aanstelling. Een replica van deze toss munt werd uitgereikt 
aan een aantal personen die aangemeld waren door de 
vereniging. Gradus had Esther aangemeld als blijk van 
waardering   en dus mocht zij deze in ontvangst nemen.  
De dag daarna stond op de KNVB-site te lezen “Björn 
Kuipers reikt eigen toss munt uit aan clubarbiters”.
 
Het was een leuke en leerzame dag, die binnenkort nog 
een vervolg krijgt. 

UIT DE SCHEIDSRECHTERSHOEK

voetbalvereniging 
Hooglanderveen
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Workshop 
scheidsrechters
Op 24 februari hebben we een workshop gehad waarvoor 
we Clay Ruperti uitgenodigd hebben. Clay is scheidsrechter 
in de KeukenKampioen divisie en regelmatig VAR bij de 
eredivisie.

Clay heeft zich eerst voorgesteld en met behulp 
van filmmateriaal iets vertelt over zijn loopbaan als 
scheidsrechter tot nu toe. Wij hadden hem vooraf gevraagd 
iets meer te vertellen over de directe en indirecte vrije 
trap. En vanuit de scheidsrechters waren ook een aantal 
onderwerpen aangevraagd waar ze zelf meer over wilden 
weten. Al deze onderwerpen heeft hij behandeld, met 
beelden waar genoeg over te vertellen was waardoor al 
snel vragen over en weer werden gesteld en waarbij 
iedereen aan het woord kwam. Na de pauze was de 
jaarlijks terugkerende spelregel quiz. Dit keer was Jan Diks 
de grote winnaar en ging er met de prijs vandoor.
 
Als afsluiting van de avond: 
Esther had de toss munt 
meegenomen zodat 
iedereen deze even 
kon zien. Vervolgens 
heeft zij de munt 
overgedragen aan een echte 
clubscheidsrechter, Gradus. 
Hopelijk kan Gradus deze munt 
nog vele jaren op de zaterdag en zondag gebruiken om de 
toss uit te voeren bij het begin van de wedstrijd.

De scheidsrechtercommissie vond het een geslaagde 
avond maar had op meer scheidsrechters gerekend.

• Stefan Zuidinga hij heeft een zware blessure 
overgehouden aan een ongeluk waardoor hij zeker een 
jaar geen scheidsrechter kan zijn. Gelukkig is hij alweer 
een keer op de club geweest en heeft hij aangegeven dit 
seizoen wel een paar wedstrijden te willen rapporteren.

• Inmiddels hebben we al een aantal bioscoopbonnen 
kunnen uitdelen aan scheidsrechters omdat ze al meer 
dan 10 wedstrijden hebben gefloten. Boaz Timmerman, 
Jelmar Tillaart, Tycho Malestein, Mark Post en Kjeld van 
de Pijpekamp bedankt voor jullie inzet, ga zo door!

• Sjors Boshuizen is in januari geslaagd  
voor de KNVB- cursus “Verenigings - 
scheidsrechter”. Hij heeft de smaak  
goed te pakken en is in inmiddels ook 
al gestart met de vervolgopleiding SOIII.  
Wij wensen hem heel veel succes.Korte berichtjes

Een scheidsrechter 
in de schijnwerpers
Naam:  Michiel Burm
Gevoetbald: ja, 10 jaar
Scheidsrechter:  4 jaar (nu voor de KNVB jeugd)
Leukste wedstrijd:  Hooglanderveen JO 17-2 tegen 
 Quick JO 19-1 (2/3 jaar terug)
Beste scheids:   Bjorn Kuipers
Betaald voetbal club:  FC Twente
Lekkerste eten:   pizza
 Wat zou je bij onze 
 club veranderen:  
 meer gezonde 
 etenswaren
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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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