
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

;               48e jaargang  nr. 08 – wk 41 

 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Herfstvakantie 2020. 
Het weekend van 17-18 oktober en het weekend van 24-25 oktober zijn de weekenden 
waarin de herfstvakantie begint en eindigt. 
Dan is er voor de jeugd meestal geen compleet programma. 
In het weekend van 17-18 oktober wordt een heel beperkt programma gespeeld met enkele 
inhaalwedstrijden en oefenwedstrijden.  
In het weekend van 24-25 oktober spelen de Onder 13 t/m Onder 19 een compleet 
programma en worden bij de pupillen enkele oefenwedstrijden gespeeld. 
- De Onder 6 en Onder 7, de Euro League en World League zijn beide zondagen vrij. 
Ook woensdag 21 oktober wordt door de World League niet getraind. 
Meer over de herfstvakantie in de komende Dribbelaars. 
 

➢ Week van de scheidsrechter. 
Onderstaande tekst is gemaild naar die leiders van een team die in die periode een 
thuiswedstrijd spelen en de coördinatoren. 

Ook dit jaar vindt de “Week van de scheidsrechter” weer plaats.  
Een sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de 
arbiter centraal staat.  
De week van de scheidsrechter is van 3 tot en met 11 oktober 2020. 
 
Beste leiders, 
Ook dit jaar doet vv Hooglanderveen mee aan dit initiatief. Het is een mooi moment om de 
scheidsrechters die er elke week voor zorgen dat de wedstrijd gespeeld kan worden aandacht 
te geven. Helaas zal dat dit jaar zonder dat het publiek moeten gebeuren. 
Je krijgt deze mail omdat je team a.s. zaterdag 3 oktober, een thuiswedstrijd speelt die 
gefloten wordt door een (club)scheidsrechter.  
Het verzoek aan jou is als volgt: 
Wij willen graag dat je a.s. zaterdag als team de scheidsrechter een presentje aanbiedt en 
daarbij als team je waardering uitspreekt richting hem .  
Het presentje hebben wij geregeld en kan je voor aanvang van de wedstrijd ophalen in de 
bestuurskamer (niet jeugdbestuurskamer zo blijft het een verrassing voor de scheidsrechter). 
Het overhandigen van het presentje willen we aan het team overlaten waarbij we graag 
willen dat de tegenstander er bij betrokken wordt.  Maar het allerbelangrijkste is, dat de 
scheidsrechter door heeft dat hij in het zonnetje wordt gezet.  
Als je er een foto van maakt en deze aan mij appt of mailt zal deze op de site geplaatst 



 

 

     worden. Wij hopen op jullie medewerking. Als er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. 
Vriendelijke groet,   Esther Jaspers Focks    Namens de scheidsrechter commissie. 
 

➢ Update Coronamaatregelen 29 september 2020. 
Wat gaat er veranderen aan onze corona maatregelen? 
De door de overheid afgekondigde corona maatregelen die 29 september 2020 voor in ieder 
geval 3 weken zijn ingegaan, hebben voor ons de volgende consequenties: 
- Geen toeschouwers 
- Kantine dicht 
- Extra inzet corona coaches voor handhaving 
- Weer terug naar 1 ingang tot het complex 
 
Wie mogen er van de club op ons sportcomplex aanwezig zijn? 
- Spelende leden voor wedstrijden eigen team; 
- De teambegeleiding thuisteam (maximaal 3 personen, incl. assistent scheidsrechter); 
- Scheidsrechters; 
- Club functionarissen in dienst; 
 
Wie mogen er van de bezoekende clubs op ons sportcomplex aanwezig zijn? 
- Spelende leden voor wedstrijden eigen team; 
- De teambegeleiding bezoekende team (maximaal 7 personen, incl. assistent scheidsrechter 
en chauffeurs); 
Ik rijd mijn kind (t/m onder19 teams) naar een uitwedstrijd. Mag ik dan blijven kijken? Dat ligt 
er aan. Bij uitwedstrijden van jeugdleden (t/m onder19 teams) vallen BENODIGDE chauffeurs 
onder de teambegeleiding. 
Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de 
wedstrijd. 
Wat betekent in dit geval BENODIGDE chauffeur? Kijk hiervoor op de website van de club die 
je bezoekt voor de richtlijnen en nadere informatie. Helaas is hier geen landelijke regel voor 
gemaakt, dus moet iedere vereniging aangeven hoe ze hiermee omgaan. 
Let op de volgende voorschriften 
- Kom alleen de wedstrijd spelen, na de wedstrijd moet je direct het complex verlaten. 
- Zie verder het corona protocol van de club 
 
Tot slot 
Nagenoeg iedere sportvereniging doet haar uiterste best om te kunnen voldoen aan de regels 
van het RIVM, NOC*NSF en bij het voetbal de KNVB. Spandoeken, dranghekken, stickers, 
desinfectie middelen, plexiglas, routing en regels, allemaal om je het voetbalplezier, zover als 
nog mogelijk, te kunnen bieden. Dat kost de club veel geld en scheelt de club veel inkomen, 
maar we doen het ! 
Wat we van jou verwachten is gedrag om de regels na te leven, omdat toezicht vanuit de 
club hierop heel moeilijk, zo niet onmogelijk is. 
Dus: 
- Ga niet zeggen bij de toegangspoort dat je teambegeleider bent, als je dat niet bent. 
- Ga niet met 10 chauffeurs mee naar een voetbalcomplex om een wedstrijd te kijken. 
- En mag je het complex op, houd je dan ook daadwerkelijk aan de 1,5 meter afstand (bij ons 
zijn dat 5 stoeptegels). 
- Want als jij je gedraagt naar de strekking van de regels, zorgen wij ervoor dat we jou of je 
kind het voetbalplezier kunnen blijven bieden. 
We moeten dit samen doen om er een succes van te maken. 
Het bestuur. 
 



 

 

     ➢ Corona coaches gezocht. 
Er zijn nieuwe maatregelen m.b.t. het Corona beleid binnen Nederland. Als club hebben wij 
daar uiteraard ook mee te maken. Wij zijn dan ook met spoed op zoek naar Corona Coaches 
die als aanspreekpunt fungeren en alles in goede banen leiden binnen vv Hooglanderveen. 
Indien wij dit niet rond krijgen, wordt het voor ons wel heel moeilijk om het voetbal te 
kunnen organiseren. 
Het gaat om de volgende shifts: 
- Maandag Shift 1: 16:15 - 19:15 uur Shift 2:19:00 - 22:10 uur 
- Dinsdag Shift 1: 16:45 - 19:45 uur Shift 2: 19:30 - 22:uur 
- Woensdag Shift : 15:45 - 19:15 uur Shift 2L 19:00 - 22:10 uur 
- Donderdag Shift 1: 16:45 - 19:45 uur Shift 2: 19:30 - 22:10 uur 
- Vrijdag Shift 1: 16:45 - 19:45 uur Shift 2: 19:30 - 22:10 uur 
- Indien 30+ voetbal Shift 1: 16:45 - 19:15 uur Shift 2: 19:00 - 21:10 uur 
- Zaterdag Shift 1 7:45 - 11:00 uur Shiftt 2: 10:45 - 14:00 uur Shift 3: 13:45 - 17 uur. 
- Zondag Shift 1: 09:15 - 13:15 uur Shift 2: 13:00 - 16:15 uur 
Elke shift levert 3 punten op in het kader van het Clubwerkbeleid!!! 
Aanmelden kan op het volgende mail adres: coronacoordinator@vvhooglanderveen.nl 
Geef aan welke dag, datum en shift jij kunt invullen. 
De Corona coach planner zal dan aangeven of deze shift nog beschikbaar is en indien niet 
meer vragen of je een andere shift zou kunnen invullen. Wij bouwen op onze vrijwilligers en 
gaan er dan ook vanuit dat met uw hulp alles kan worden ingevuld. 
Alvast bedankt! 
Met sportieve groet,   Het Bestuur. 
 

➢ “VAN HARTE WELKOM” sponsor Optiek Verkerk. 
Paul Dortland met Optiek Verkerk sponsort vv Hooglanderveen 
We kennen Paul al als trainer/coach van de selectie O10. De afgelopen jaren telkens een 
jaartje doorgeschoven met zijn zoon. Vanaf dit jaar heeft hij met Optiek Verkerk ook zijn 
handtekening onder een sponsorcontract voor de komende jaren gezet. 
Paul, mede-eigenaar van Optiek Verkerk, komt al jaren bij vv Hooglanderveen met zijn zoons 
Tijn en Siem en wilde daarom vanuit Optiek Verkerk een mooie samenwerking aangaan. 
Het is goed om zo’n leuke voetbalclub te sponsoren. Optiek Verkerk vindt het ook belangrijk 
dat er voldoende gesport wordt van jong en oud. Er wordt steeds minder vaak en lang buiten 
gespeeld. En vergeleken met vroeger zitten kinderen, maar ook volwassenen steeds meer 
binnen en dat is veel minder goed voor de gezondheid en zeker voor de ogen. Het belang van 
een goede kijkoplossing is dan ook zeer belangrijk. 
Met winkels in het centrum van Amersfoort en Nijkerk zullen velen de naam wel kennen. 
Met een team van 18 enthousiaste medewerkers wordt er dagelijks gezorgd voor een 
optimaal zicht met een bril of lenzen. 
Speciale sportbrillen kent iedereen wel, maar nachtlenzen of sportlenzen zeggen de meeste 
mensen meestal niets. De specialisten van Optiek Verkerk kunnen je daar alles over vertellen 
en kunnen samen kijken naar de meest optimale kijkoplossing voor thuis, op het werk, in de 
klas of op de voetbalclub. 
Het voetbal bij vv Hooglanderveen is mooier met een Verkerk- Bril. 
Je ogen zijn een kostbaar bezit. Ze verdienen daarom het allerbeste. Welkom bij Optiek 
Verkerk in Nijkerk en Amersfoort. Wij gaan verder waar andere opticiens stoppen. Onze 
vakmensen vinden het geweldig om je ogen zorgvuldig te controleren. En je te adviseren over 
de beste oplossing voor jouw ogen. Wat ons onderscheidt? Maatwerk, in brillen en 
contactlenzen. Scherper kun je niet zien. 
"Als topkwaliteit u iets zegt, dan komt u vanzelf bij Optiek Verkerk terecht". 
 



 

 

     ➢ Vacature Teammanager Zondag 2. 
Voor de ondersteuning van onze seniorenselectie hebben wij een vacature voor: 
Teammanager Zondag 2 
De teammanager is vooral actief in het ontlasten van de trainer. De trainer moet vooral bezig 
zijn met de coaching en begeleiding van de selectiespelers en minder met randzaken. 
Voor deze rol geldt het volgende takenpakket: 
- De organisatie rond een wedstrijddag: 
- Spelers informeren over tijdstip 
- De organisatie tijdens de wedstrijddag 
- scheidsrechter ontvangen | tegenstander ontvangen | verantwoordelijk voor digitaal 
wedstrijdformulier 
- Aanwezig zijn bij wedstrijddagen 
Heb je interesse in de functie van Teammanager Zondag 2 neem dan contact op met onze 
Technisch Manager, Igor van Gelderen. 
Igor is te bereiken via: 06-55871685 of technischmanager@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ Vacature leeftijdscoördinator Jongens Onder 12. 
Met ingang van dit nieuwe seizoen is de vereniging dringend op zoek naar een nieuwe 
coördinator voor de leeftijdsgroep JO12 voor de commissie Voetbal onderbouw. 
Als leeftijdscoördinator ben je verantwoordelijk voor het voetbaltechnische en 
organisatorische reilen en zeilen binnen jouw leeftijdsgroep. 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor trainers en leiders van niet-selectieteams en werkt 
nauw samen met de Hoofd Jeugdopleiding voor de selectieteams. 
Ook valt de teamindeling van de niet-selectieteams binnen jouw verantwoordelijkheid en 
lever je input bij de totstandkoming van de selectiegroepen. Als leeftijdscoördinator maak je 
onderdeel uit van de Commissie Voetbal Onderbouw/Bovenbouw (afhankelijk van 
leeftijdsgroep), die periodiek als commissie vergadert. 
Wij zoeken een enthousiaste clubwerk(st) er die het leuk vindt om zijn/haar energie te steken 
in deze leeftijdsgroep. Kennis van het voetbalspelletje is niet benodigd; enthousiasme en 
organisatorisch vermogen zijn de belangrijkste eigenschappen. 
Met het bekleden van deze functie geef je volledig invulling aan de clubpunten die per 
seizoen behaald moeten worden. 
Ben je enthousiast geworden over één van bovenstaande functies en wil je een kop koffie 
drinken (virtueel of fysiek), dan ben je van harte welkom om contact op te nemen met Caspar 
Tondeur. Bestuurslid Voetbalzaken 
bestuurslid-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl of via 0641757011. 
 

➢ D.W.S. – Hooglanderveen 2 – 2 
Het eerste elftal heeft in een meer spannende dan goede wedstrijd zijn eerste punt behaald. 
Voor rust, een gelijk opgaande strijd, al heeft het team van D.W.S. iets meer balbezit en is het 
iets gevaarlijker. 
Maar het is Hooglanderveen dat in de 40e minuut de score opent. Een geweldig 
afstandsschot van Danny de Graaf verdwijnt bovenin de kruising. 
Bijna gaat Hooglanderveen met een 2-0 voorsprong de rust in. Damian Bakker ziet zijn 
keihard ingeschoten vrije trap vanaf 30 meter via de onderkant van de lat net niet de doellijn 
passeren. 
Direct na rust maakt D.W.S. de gelijkmaker. In de 63e minuut is het weer raak en komt de 
voormalige profclub op een 2-1 voorsprong. 
Twee minuten later een gemene overtreding op Damian Bakker. Gevolg een rode kaart voor 
de D.W.S. speler. Trainer Charles van Altena brengt Hari Sabir en Oscar Kommeren binnen de 
lijnen. 
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     Na een mooie aanval over links, via Mozes Hoppenbrouwer en Damian Bakker, schiet de net 
ingevallen Hari Sabir, in de 71e minuut, de bal achter de doelman van D.W.S. Met nog 20 
minuten te spelen gaat Hooglanderveen voor de overwinning. 
Stijn Termeer komt nog in het veld voor Laslo Duister. Maar aanvallend kan het eerste elftal 
geen potten meer breken. Bijna gaat D.W.S. er nog met de overwinning er van door. 
De scheidsrechter wijst naar de middenstip na t een inzet van een van de D.W.S. 
voorwaartsen, maar de goed opgestelde assistent-scheidsrechter Michiel Burm weet de 
arbiter te overtuigen dat de bal de doellijn niet is gepasseerd. 
In de 85e minuut loopt Kevin Duman nog tegen zijn tweede gele kaart op, zodat de wedstrijd 
eindigt met 10 tegen 10 en met een terechte puntendeling. 

 

Wedstrijdprogramma jeugd & senioren: 
Het meest actuele wedstrijdprogramma is altijd te lezen op www.Voetbal.nl 

of op de website van onze vereniging  www.vvhooglanderveen.nl  

Onderstaand programma kan al weer aangepast zijn. 
 

Woensdag      7  oktober    2020: 

Jeugd uit: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

40157 17:30 Cobu Boys JO10-1 Hooglanderveen JO10-6  

 

Donderdag      8  oktober    2020: 

Senioren thuis: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

33078 20:30 Hooglanderveen 1 KDO sv 1 B. Wigchers 

 

Zaterdag    10  oktober    2020: 

Jeugd thuis: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

50744 15:00 Hooglanderveen JO19-3 Hoogland JO19-3  

58989 15:00 Hooglanderveen JO19-4 VVZ '49 JO19-2  

76684 13:00 Hooglanderveen JO19-5 Patria JO19-1  

47430 15:00 Hooglanderveen JO17-1 Victoria JO17-2  

58123 10:45 Hooglanderveen JO17-3 DOVO JO17-3  

67036 12:30 Hooglanderveen JO16-1 Soest SO JO16-1  

82921 09:00 Hooglanderveen JO15-1 Hoogland JO15-1  Bouaouiouach 

71287 13:00 Hooglanderveen JO15-2 DOVO JO15-2  

55935 14:30 Hooglanderveen JO15-3 VVIJ JO15-3  

85239 12:30 Hooglanderveen JO15-6 VOP JO15-2  

65728 10:45 Hooglanderveen JO13-1 Jonathan JO13-3  

47781 10:45 Hooglanderveen JO13-2 Odijk JO13-1  

57743 09:00 Hooglanderveen JO13-4 IJsselmeervogels JO13-2  

78886 14:30 Hooglanderveen MO17-1 Renswoude MO17-1  

http://www.voetbal.nl/
http://www.vvhooglanderveen.nl/


 

 

     59197 12:30 Hooglanderveen MO17-2 Nieuwland MO17-2  

51384 12:00 Hooglanderveen MO15-1 DOVO MO15-2  

78309 10:30 Hooglanderveen MO13-1 CJVV MO13-1  

111047 09:00 Hooglanderveen MO13-2 Roda 46 MO13-1  

69216 11:30 Hooglanderveen MO13-3 Laren 99 MO13-1  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO9-3 DVS '33 JO9-2  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO11-4 Hoogland JO11-3  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO12-5 Hooglanderveen JO12-7  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO9-8 Hooglanderveen JO9-9  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO11-3 OSM '75 JO11-1  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO8-5 Roda '46 JO8-5  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO8-6 Roda '46 JO8-6  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO8-7 Roda '46 JO8-7  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO9-1 Sparta Nijkerk JO9-1  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO10-1 VVIJ  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO10-2 VVIJ  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO9-5 sv Huizen JO9-3  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO9-7 sv Huizen JO9-4  

 

Jeugd uit: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

45887 12:00 CJVV JO19-1 Hooglanderveen JO19-1  

77385 15:30 BFC JO17-2 Hooglanderveen JO17-2  

56936 11:00 Huizen JO16-1 Hooglanderveen JO16-2  

46971 11:00 SDO JO16-3 Hooglanderveen JO16-4  

59432 15:30 Jonathan JO16-5 Hooglanderveen JO16-5  

69930 10:30 Delta Sports JO15-4 Hooglanderveen JO15-5  

57997 10:00 Hoogland JO14-2 Hooglanderveen JO14-1  

67054 08:30 DOVO JO14-2 Hooglanderveen JO14-2  

71124 10:30 AFC Quick 1890 JO14-4 Hooglanderveen JO14-3  

57055 11:15 SDO JO14-3 Hooglanderveen JO14-4  

62985 11:00 Zeist SV JO14-1 Hooglanderveen JO14-5  

80404 10:15 DVSA JO13-1 Hooglanderveen JO13-3  

72083 12:00 Eemnes JO13-3 Hooglanderveen JO13-5  

74571 08:30 AFC Quick 1890 JO13-5 Hooglanderveen JO13-6  

34743 08:45 AFC Quick 1890 JO12-3 Hooglanderveen JO12-4  

78991 10:00 Jonathan MO15-2 Hooglanderveen MO15-2  

1 15:00 DOVO JO19-2 Hooglanderveen JO19-2  

GASTHEER/GASTVROUW:  07.30 – 11.00 uur:   Gradus Traa 
                10.50 – 14.10 uur: Robin van de Mast 

14.00 – 17.30 uur:  ?? 
 
 



 

 

     Zondag    11  oktober    2020: 

Senioren thuis: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

33230 14:00 Hooglanderveen Meer De  sv.  

43560 10:30 Hooglanderveen 2 VSV 2  

88849 14:30 Hooglanderveen 6 WV-HEDW 14  

96865 11:00 Hooglanderveen 9 Houten 4  

 

Senioren uit: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

44855 11:00 VVZA 2 Hooglanderveen 3  

99496 11:00 Roda 46 5 Hooglanderveen 4  

88897 10:30 Hoogland 7 Hooglanderveen 5  

93125 12:30 Hoogland 8 Hooglanderveen 7  

87263 10:30 Houten 6 Hooglanderveen 8  

96241 16:00 GeuzenM'meer VR3 Hooglanderveen VR1  

GASTHEER/GASTVROUW: ‘s Morgens: --      ‘s Middags:  -- 
                   Uitwedstrijd 1ste:    -- 
 

Donderdag   15   oktober   2020: 

Senioren thuis: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

43938 20:00 Hooglanderveen 2 IVV 2  

 

Zaterdag    17  oktober   2020: 

Jeugd thuis: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

70487 13:15 Hooglanderveen JO16-4 VVZA JO16-1  

63787 10:00 Hooglanderveen JO13-5 Vliegdorp 't JO13-2  

Oefen 10:00 Hooglanderveen JO8-2 Hoogland JO8-2  

Oefen 10:00 Hooglanderveen JO8-3 Sparta Nijkerk JO8-3  

Oefen 10:00 Hooglanderveen JO9-1 VVZA JO9-1  

Oefen 10:00 Hooglanderveen JO8-1 nnb  

Oefen 12:00 Hooglanderveen JO17-1 ntb  

 

Jeugd uit: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

23800 12:00 Nieuwland JO19-5 Hooglanderveen JO19-5  

57088 11:00 Hercules JO15-2 Hooglanderveen JO15-2  

76589 13:00 FC Driebergen JO14-1 Hooglanderveen JO14-1  

111478 10:15 Spakenburg JO13-1 Hooglanderveen JO13-1  

GASTHEER/GASTVROUW:  07.30 – 11.00 uur:   Esther Jaspers Focks         
                10.50 – 14.10 uur: Esther Jaspers Focks 



 

 

     14.00 – 17.30 uur:  Esther Jaspers Focks 
 

Zondag    18   oktober   2020: 

Senioren thuis: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

44551 11:30 Hooglanderveen 3 Kampong 6  

 

Senioren uit: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

32113 14:00 DCG Rksv Hooglanderveen 1  

44055 11:15 Sporting 70 2 Hooglanderveen 2  

92219 11:30 Sporting 70 VR4 Hooglanderveen VR1  

GASTHEER/GASTVROUW: ‘s Morgens: --      ‘s Middags:   
                   Uitwedstrijd 1ste:  ?? 
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 4 oktober:        Wedstrijden zondag 11 oktober: 
DCG – Pancratius     3 – 2       FC Weesp – DCG  
DWS – Hooglanderveen   2 – 2       Hooglanderveen – De Meer 
FC Jeugd – FC Weesp   Afgelast     PVCV – Roda’23 
KDO – PVCV       1 – 1       Pancratius – DWS  
De Meer – Theole     3 – 0       Nieuw Utrecht – FC Jeugd 
Roda’23 – Nieuw Utrecht  4 – 1       Theole – SO Soest 
SO Soest – VVIJ      0 – 0       VVIJ – KDO  
                 Dinsdag 6 oktober: 
                 FC Weesp – DWS 
                 Donderdag 8 oktober: 
                 Hooglanderveen – KDO           
2e klasse B per 4 oktober:  

1. PVCV 03-07 

2. Pancratius 03-06 

3. DCG 03-06 

4. De Meer 03-06 

5. KDO 02-04 

6. FC Jeugd 02-04 

7. Roda’23 03-04 

8. VVIJ 03-04 

9. SO Soest 03-04 

10. Nieuw Utrecht 03-03 

11. DWS 02-01 

12. Hooglanderveen 02-01 

13. FC Weesp 01-00 

14. Theole 03-00 

 
 
 
 
 


