
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

;               48e jaargang  nr. 09 – wk 42 

 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Laatste nieuws.  Laatste nieuws.  Laatste nieuws. 
Maandag 12 oktober 2020. 
De extra coronamaatregelen die het kabinet voorbereidt, zullen vooral de horeca, 
amateursport en het openbaar vervoer raken. Uit de concept-maatregelen blijkt een verbod 
op alle amateur-teamsporten boven de 18 jaar en mag het ov alleen voor noodzakelijke 
reizen worden gebruikt.  
De maatregelen zijn erop gericht om contacten en reisbewegingen van mensen te beperken, 
zodat het aantal besmettingen verder wordt teruggebracht. 
Morgenavond, dinsdag 13 oktober, maakt het kabinet de maateregelen bekend. 
Lees aub de komende dagen de berichten hierover op de website. 
Volgende week ook een overzicht van die berichten in de Dribbelaar. 
 

➢ Column Jan Dirk van der Zee,  directeur amateurvoetbal. 

Financiële afgrond dreigt voor 60% amateurvoetbalverenigingen. 
‘Wedstrijden zonder publiek halen de ziel uit het voetbal’, was de stelling van Hugo Borst 
zondagmiddag bij NOS Langs de Lijn. Hij ergerde zich aan de lege tribunes en de sfeerloze 
voetbalstadions. “Je komt er nu achter hoe ontzettend belangrijk het is dat er mensen 
komen kijken. Teams hebben de steun van het publiek nodig. Nu moet alles uit jezelf 
komen. Er verandert iets wezenlijks als er geen supporters bij zijn.” 
Mede-presentator Henry Schut vulde dat aan met een voorbeeld van zijn zoontje, dat 
zaterdag een thuiswedstrijd had gespeeld. Slechts drie mensen van het thuisspelende team 
mochten zich op het veld laten zien. De trainer, teamleider en scheids. Terwijl de uitspelende 
ploeg langs de lijn werd aangemoedigd door de ouders die het vervoer hadden geregeld. 
‘Thuis’ voelde daardoor als ‘uit’. Via een gat in de afrastering zag Schut diverse ouders van de 
thuisclub alsnog het veld opkomen.  
Welkom bij het voetbal in het seizoen 2020/21. Een seizoen waarin verenigingen nu alweer 
alles uit de kast hebben moeten halen om de nieuwe maatregelen door te voeren.  
Vooropgesteld, er moesten maatregelen worden genomen door het kabinet. De 
gezondheidsrisico’s zijn te groot. Dagelijks groeit het aantal corona-besmettingen en de 
ziekenhuisopnames nemen toe.  
Tot nog toe stond de KNVB pal achter de besluiten van Rutte 3, maar sinds de laatste 
persconferentie begin ik me ernstig zorgen te maken. Niet alleen over de genomen 
maatregelen, maar ook over de communicatie. Tijdens de persconferentie prees de premier 
het voetbal om haar aanpassingsvermogen, maar kondigde meteen nieuwe regels aan. Een 
besluit waar geen mens in het voetbal de logica van inziet. Of is er iemand die met 



 

 

     overtuigende argumenten kan uitleggen waarom het publiek verbannen is uit onze sport, 
terwijl tien culturele instellingen in Amsterdam per voorstelling 250 bezoekers mogen 
uitnodigen, dierentuinen open zijn en je gewoon naar de Efteling mag afreizen. Inconsequent 
en ongeloofwaardig. Het is simpelweg niet te verklaren waarom je met duizenden mensen 
tegelijk door een pretpark mag struinen (zachtjes gillen in de achtbaan alsjeblieft) maar het 
bijwonen van een voetbalwedstrijd, of een drankje in de kantine (volgens de 
horecaprotocollen) verboden is.  
Had Dick Advocaat dan toch een punt? Is het symboolpolitiek?  
Als dat de bedoeling is geweest, dan is het allesbehalve een gelukkige zet. De afgekondigde 
maatregelen zorgen voor argwaan en onbegrip bij miljoenen voetballiefhebbers, maar 
vergroot ook de zorgen bij de KNVB over dit kabinet. Tijdens de wekelijkse gesprekken met 
de minister is er bij herhaling op aangedrongen het sporten en het verenigingsleven open te 
houden. Toch werden we onaangenaam verrast.  
Uit de eerste resultaten van een onderzoek, dat is gestart door de KNVB in samenwerking 
met NOC*NSF, blijkt hoe groot de impact van de nieuwe maatregelen is op de financiën van 
sportverenigingen. De sluiting van kantines veroorzaakt alleen al in het amateurvoetbal een 
omzetdaling van bijna 4 miljoen euro per week. Hierdoor zijn de financiële gevolgen groot. 
Meer dan 60 procent van de amateurvoetbalverenigingen zal nog in december van dit jaar 
liquiditeitsproblemen krijgen, als de overheid niet ingrijpt. Onze sport heeft een extra 
steunpakket nodig van 25 tot 30 miljoen euro.  
Op de kortst mogelijke termijn gaan we dit bepleiten bij de minister. Evenals het belang om 
te blijven voetballen. Dichtgaan heeft immers nog meer negatieve consequenties. Voor de 
gezondheid (sporten is goed voor je weerstand), financieel en maatschappelijk. Je treft 
miljoenen Nederlanders in het hart en raakt een unieke sportinfrastructuur in het diepst van 
haar ziel.  
Jan Dirk. 
PS  Er is al een landelijk steunpakket van de overheid dat ook geschikt is voor amateurclubs. 
Kom zo snel mogelijk in actie en dien een aanvraag is. 

 
➢ Balsponsor www.hooglanderveenhub.net 

Zondag 27 september tegen KDO wordt de bal gesponsord door: 
Dat was het bericht wat we klaar hadden staan voor er een streep gehaald werd door onze 
eerste thuiswedstrijd. Dus DONDERDAG 8 OKTOBER IN DE HERKANSING. 
Bijna traditie getrouw is Geurt Hilhorst met hooglanderveenhub.net de sponsor van de 
wedstrijdbal bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Maar wat zijn tradities waard in een 
tijd als dezen. Maar gelukkig blijven sommige zaken wel zoals je ze gewend bent. 
De competitie begonnen met een uitwedstrijd tegen SO Soest en daar hebben we natuurlijk 
al gemerkt dat we niet aan een “normaal” seizoen begonnen zijn. Geen publiek bij de 
wedstrijd is niet wat we graag zien. Vol ambitie en goede bedoelingen de competitie 
begonnen. Selectie heeft voor ons als supporters een flink aantal nieuwe gezichten en dan 
ben je benieuwd en is het altijd spannend of de veranderingen direct resultaat hebben. 
Afgelopen zondag voor ons na de uitgestelde partij de tweede competitie ronde uit tegen 
DWS. Meer spannend dan goed begreep ik uit het verslag en het eerste punt is binnen. Ook 
hier geen publiek bij maar gelukkig mocht Geurt wel “gewoontegetrouw” verslag doen van 
de wedstrijd via onze website en Hooglanderveenhub.net. Het is toch geweldig dat er zulke 
enthousiaste dorpelingen bestaan die er alles aan gelegen is al het nieuws dat verband houdt 
met het prachtige Hooglanderveen tot een ieder te brengen via het medium TV. Geurt doet 
het niet alleen belangeloos, maar draagt ook nog zijn steentje bij om zoveel mogelijk 
activiteiten in en om het dorp te laten plaatsvinden. Zeker vinden wij het in dat kader heel 
mooi dat de wedstrijdbal tegen KDO uit de Kwakel door www.hooglanderveenhub.net 
gesponsord wordt. 

http://www.hooglanderveenhub.net/


 

 

     KDO is beter uit de start blokken gekomen dan wij, staan nu na 2 rondes op 4 punten. We 
weten natuurlijk dat de verschillen niet in de eerste weken gemaakt worden, maar het is wel 
prettig als gelijk lekker mee draait. Hopelijk kunnen we aanstaande donderdag dit aantal 
gelijktrekken door de inhaal wedstrijd winnend af te sluiten. We zouden iedereen graag uit 
nodigen maar helaas heeft ook hier Corona een stokje voor gestoken. Des te interessanter 
dat Geurt, lees www.hooglanderveenhub.net, de wedstrijd in beeld brengt en ons er zo toch 
in meeneemt. Kijk op De Glaset en je bent (er) weer helemaal bij. 
De Sponsorcommissie. 

 
➢ Corona coaches per team toerbeurt. 

Zoals bij een ieder bekend zijn er sinds 29 september 2020 nieuwe maatregelen van kracht. 
Deze maatregelen raken ook onze mooie voetbalclub. 
Als vv Hooglanderveen faciliteren wij met veel plezier het voetbal. Wij doen er dan ook alles 
aan om dit te kunnen blijven doen. Een van de maatregelen waar wij mee te maken hebben 
is dat wij per dag dat er getraind wordt en/of wedstrijden gespeeld worden er  
Corona Coaches op de club aanwezig moeten zijn. 
Zonder deze Corona Coaches kunnen wij geen voetbal meer faciliteren. Wij hebben hier 
reeds een oproep voor gedaan, helaas hebben zich hier maar weinig mensen zich voor 
aangemeld. Dit houdt in dat wij het op een andere wijze moeten gaan invullen. Indien wij dat 
niet doen mag en kan er niet meer gevoetbald worden. 
Per direct hebben wij daarom besloten dat het een algemene verantwoordelijkheid is van al 
onze leden en ouders/verzorgers om het voetbal te faciliteren. Wij hebben ervoor gekozen 
om per trainingsblok een team aan te wijzen dat 1 of maximaal 2 mensen aanlevert als 
Corona Coach. 
De Corona Coaches krijgen voor deze dienst 1 punt per persoon in het kader van het 
vrijwilligersbeleid. Voor de duidelijkheid u bent er alleen tijdens het blok wanneer uw 
zoon/dochter traint. 
Hieronder het schema waar de diensten per team op staan: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gb_0FaYFTC28yDJK3tmGy1PC5GqbzKqyN4OizgzkS
tE/edit#gid=0 
Graag per mail aanmelden wie er als Corona Coach aanwezig 
is: coronacoordinator@vvhooglanderveen.nl 
Naam van de Corona Coach en naam van degene waar de punten voor gehaald worden. 
Naast deze doordeweekse diensten zijn er nog steeds de weekend diensten. Hiervoor is nog 
geen “verplichte” team aanmelding. Wil jij deze graag invullen dan ook mailen 
aan coronacoordinator@vvhooglanderveen.nl  
voor deze diensten zijn er 4 punten in het kader van het vrijwilligersbeleid. Graag uw naam 
en degene waar u punten voor haalt doorgeven. 
Wij gaan ervan uit dat dit voor een ieder helder is en gaan er dat deze diensten vervuld zullen 
worden. 
Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat wij lekker kunnen blijven voetballen. 
Met sportieve groet,   Het bestuur. 

 
➢ Brief van de dag. 

AD van vrijdag 9 oktober. 
Voetbalclubs worden getroffen door te harde en oneerlijke regels. 
Zaterdagochtend. Mijn zoontje van 9 maakt zich gereed om te gaan voetballen bij Hvv RAS, 
waar de nieuwe regels om corona te bestrijden worden toegepast. Geen publiek. Ouders 
buiten de poort. Na de wedstrijd worden de kinderen opgehaald. Enthousiast vertellen ze 
over de doelpunten, de acties en reddingen. Het is goed om al die blije gezichten te zien. 
Toch is er ook een ander gevoel. Als vader en voetballiefhebber van voetballen had ik er erbij 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gb_0FaYFTC28yDJK3tmGy1PC5GqbzKqyN4OizgzkStE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gb_0FaYFTC28yDJK3tmGy1PC5GqbzKqyN4OizgzkStE/edit#gid=0
mailto:coronacoordinator@vvhooglanderveen.nl
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     willen zijn. Had ik willen juichen. Had ik het plezier en de spanning willen zien en voelen. Ik 
begrijp als zorgverlener heel goed waar de maatregelen voor dienen. Tijdens de eerste golf 
had ik maanden op de corona-afdeling gewerkt. Ik weet wat het virus kan doen. Maatregelen 
zijn nodig. Maar sommige zijn verwarrend  en moeilijk te begrijpen. De maatregel om geen 
publiek toe te laten begrijp ik niet. Verenigingen deden alles om corona buiten de deur te 
houden. En dat is goed gelukt. De clubs zijn, voor zover bekend, geen haarden van 
besmetting geweest. Toch worden ze door de nieuwe maatregelen gestraft. Terwijl 
duizenden mensen pretparken, dierentuinen en markten bezoeken, moet een 
voetbalvereniging zich aan keiharde regels houden. Voetballen is meer dan een spelletje, het 
heeft ook een sociale functie. Een club is een ontmoetingsplaats, waar vriendschappen 
worden gemaakt en eenzaamheid even aan de kant kan. Door deze maatregel raken vele 
mensen hun dagelijks uitje kwijt. Het is te hopen dat we corona snel verslaan. Met eerlijke 
maatregelen en gezond verstand. Niet met onbegrijpelijke en oneerlijke regels. 
Een vader en supporter uit Den Haag. 
 

➢ "LIVEREPORTERS wel toegestaan bij amateurvoetbal" 
Nu de amateurwedstrijden voor het grote publiek niet meer toegankelijk zijn is verslaggeving 
extra belangrijk geworden. De KNVB heeft hier nu een duidelijke uitspraak over gedaan in 
haar veel gestelde vragen.  
Wij roepen daarom onze livereporters op om vooral wel verslag uit te brengen van de 
wedstrijden. 
Onderstaande tekst publiceerde de KNVB op haar website: 
Mag er pers/media aanwezig zijn bij de wedstrijden? 
Ja, pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als 
toeschouwers, maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen. Juist 
nu publiek in deze tijd de wedstrijd op locatie niet kan volgen, is verslaggeving extra 
belangrijk. Lokaal, regionaal en landelijk. 
Om drukte te voorkomen kan de club/organisatie/veiligheidsregio waar de wedstrijd 
plaatsvindt nadere regels stellen die het aantal personen beperken, zowel per medium als in 
totaal. Dit kan per regio en accommodatie verschillend zijn. Uiteindelijk zijn de club en 
wedstrijdorganisator de verantwoordelijken met de bevoegdheid grenzen aan het aantal te 
stellen. Waarbij aansprekend bereik van een medium mede bepalend kan zijn. 
De club faciliteert de media, zo mogelijk met zaken als een werkplek met draadloos netwerk 
en stroom zodat het werk goed kan worden uitgevoerd. Om onderscheid te kunnen maken 
met 'publiek' (verboden) en spelers/begeleiders geeft de organisatie duidelijk aan waar 
pers/media wordt toegelaten en waar niet, indien nodig door plaatsen of zones toe te wijzen. 
Na afloop van de wedstrijd kan er geen gebruik worden gemaakt van perskamer of andere 
faciliteiten van de club of organisator. Media en trainers/spelers kunnen samen met de 
organisatie in goed onderling overleg een veilige modus vinden voor reacties na afloop. 
De gezondheid van de spelers en de mediamedewerkers staat daarbij voorop. Een mixed 
zone, in welke vorm dan ook, kan ingericht worden waarbij de 1,5 meter voor iedereen in 
acht wordt genomen, net als het dringende advies dan wel de verplichting in publiek 
toegankelijke binnenruimtes mondkapjes te gebruiken. De club(s) en organisatoren wordt 
geadviseerd dit van tevoren te regelen en te communiceren om verwarring na afloop te 
voorkomen. 
Zodra pers de reacties na afloop heeft opgehaald bij de trainer/speler geldt dat zij, net als 
spelers en begeleiders de sportaccommodatie verlaten. Tenslotte: De huisregels van de 
accommodatie gelden ook voor de media. 
 
 



 

 

     ➢ JO11-2 kampioen. 
Afgelopen zaterdag is JO11-2 als eerste geëindigd na de 1e competitie ronde. 
Na een spannende wedstrijd, waarin IJsselmeervogels als eerste op voorsprong kwam, waren 
het toch de spelers van Hooglanderveen die als kampioen het veld verlieten. 
Door de uitslag van 1-1 eindigde beide teams op 13 punten, maar door een doelsaldo van 10 
doelpunten meer, is Hooglanderveen als eerste geëindigd. 
Dit is door de spelers goed gevierd én we kijken uit naar de volgende competitieronde! 
Arjen Bakker,  Leider/trainer. 
 

➢ Update Corona Coaches per team toerbeurt. 
Zoals bij een ieder bekend zijn er sinds 29 september nieuwe maatregelen van kracht. Deze 
maatregelen raken ook onze mooie voetbalclub. 
Als vv Hooglanderveen faciliteren wij met veel plezier het voetbal. Wij doen er dan ook alles 
aan om dit te kunnen blijven doen. Een van de maatregelen waar wij mee te maken hebben 
is dat wij per dag dat er getraind wordt en/of wedstrijden gespeeld worden er Corona 
Coaches op de club aanwezig moeten zijn. 

Enorm goed om te zien dat er al velen zijn die zich hebben aangemeld voor deze diensten en 
wij zo gezamenlijk het voetbal kunnen faciliteren. Echt heel fijn. 
Naast de trainingstijden zijn nu ook de zaterdagen en zondagen gepland per team. 
De Corona Coaches krijgen voor de trainingsdienst 1 punt per persoon en voor de 
weekenddiensten 4 punten per persoon in het kader van het vrijwilligersbeleid. 
Let op: Indien een team geen Corona Coach levert dan mag dat team niet trainen. Indien er 
een ander team, dat in het zelfde blok traint, de Corona Coach dienst overneemt kunnen de 
overige teams wel trainen. Indien dat niet het geval is zal er voor dat gehele tijdvlak geen 
training zijn. 
Maar zover laat niemand het toch komen? Help ons aan de regels te voldoen. Samen moeten 
we het voetbalplezier aan onze kinderen kunnen blijven geven, al is het niet meer als 
vanouds! 
Op de website staat een schema. Wil iedereen daar aub naar kijken. 
Graag per mail aanmelden wie er als Corona Coach aanwezig is: 
coronacoordinator@vvhooglanderveen.nl 
In de mail graag: 
* Datum en tijd dat u bent ingedeeld 
* Uw eigen naam 
* De naam van de persoon waar u punten voor haalt 
U ontvangt dan een mail met de instructies. 
Wij gaan ervan uit dat dit voor een ieder helder is en gaan er dat deze diensten vervuld zullen 
worden. 
Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat wij lekker kunnen blijven voetballen. 
Met sportieve groet,   Het bestuur. 
 

➢ Hooglanderveen 1 – De Meer 1   0 – 1  
Hooglanderveen ten onder tegen De Meer 
Het eerste elftal heeft zondag, zonder de zieke trainer Charles van Altena, een kansloze 
nederlaag geleden tegen De Meer uit Amsterdam. De technische leiding was vandaag in 
handen van Roger Lantinga en Bert van Dusschoten. Ten opzichte van het elftal van 
afgelopen donderdag, dat met 2-1 van KDO won, was de ploeg op maar liefst vijf plaatsen 
gewijzigd. Zo maakte Mo Charkaoui zijn officiële debuut. Nassim Barkoki was niet 
beschikbaar. 
De Amsterdamse ploeg was vandaag op het troosteloze Willem Tomassen complex heer en 
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     meester. Na twee minuten leek De Meer al op een 1-0 voorsprong, maar de goal werd 
vanwege buitenspel afgekeurd. Twee minuten later de enige kans van Hooglanderveen. Laslo 
Duister zag zijn kopbal in de handen van de goalie terecht komen. De Meer kreeg diverse 
mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar de spitsen van De Meer gingen slordig met 
de kansen om. Drie minuten voor rust kroop Hooglanderveen door het oog van de naald. Een 
inzet van één van de voorwaartsen belande op de paal. 
Na de rust hetzelfde spelbeeld. Het was louter aan de in de tweede helft uitblinkende 
doelman Ingmar de Nooij en improductiviteit van de Amsterdammers de danken dat het lang 
0-0 bleef. Tien minuten na rust bestrafte de scheidsrechter een overtreding, van Jorin Bruins, 
binnen de beruchte lijnen met een strafschop. De gevloerde aanvaller Rivaldo Blijd ging zelf 
achter de bal staan, maar zag zijn slap ingeschoten penalty gestopt worden door Ingmar de 
Nooij. In de 27e minuut was het dan toch raak. De linksback van De Meer kon vrij opkomen 
en zag zijn schot nog gekeerd worden door Ingmar de Nooij, maar in de rebound wist Tes 
Amerhues de bal binnen te tikken. Hooglanderveen probeerde met opportunistisch voetbal 
nog wat terug te doen. Maar verder dan één hachelijk moment in de 30e minuut voor het 
doel van de 17e jarige doelman van De Meer kwam het niet. In de 87e minuut leek de 
definitieve beslissing te vallen. Tes Amerhues passeerde Ingmar de Nooij voor de tweede 
keer, maar de scheidsrechter keurde opnieuw een goal van De Meer af. In de resteerde tijd 
kwam de dik verdiende overwinning van De Meer niet meer in gevaar. 
 
Verslag uit het AD van maandag 12 oktober. 
In een teleurstellend duel verloor Hooglanderveen met 0-1 van De Meer. Dat had veel erger 
kunnen zijn, vond aanvaller Laslo Duister. “Wij waren slecht, de nederlaag is meer dan 
terecht. Het is dat Ingmar de Nooij goed stond te keepen, anders was de uitslag veel groter 
uitgevallen”. De Nooij pakte onder meer een penalty, maar dat was niet genoeg. “Het had 
ook wel 5-0 kunnen worden”, vond Duister. Toch werd er nog bijna een punt gepakt. 
Hooglanderveen kreeg na de 0-1 nog één kans op de gelijkmaker, maar de bal bleef hangen 
op de doellijn. 

 
 

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    14  oktober   2020: 

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

78309 18:00 Hooglanderveen MO13-1 CJVV MO13-1  

 

Donderdag   15   oktober   2020: 

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

57997 19:15 Hoogland JO14-2 Hooglanderveen JO14-1  
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     Senioren thuis: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

43938 20:00 Hooglanderveen 2 IVV 2 R.C. Muller 

 

Zaterdag    17  oktober   2020: 

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

70487 12:00 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 JO14-4 Hooglanderveen JO14-3  

Oefen 12:00 Hooglanderveen JO17-1 SDV Barneveld JO17-1  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO15-3 Sparta Nijkerk JO15-3  

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 11:30 Hooglanderveen MO13-1 sc 't Gooi MO13-1  

 

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 
KANTINEDIENST:       07.30 – 11.15 uur:   Roxanne van de Griendt,  Ilona Uijlings 
                   en  Marjan Dasselaar        
            11.15 – 14.45 uur: Marc van Hal  en  Patty van de Greft 
    14.45 – 18.15 uur:  Inge de Wit  en  Eva van Odijk 
    

Zondag    18   oktober   2020: 

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

44551 11:30 Hooglanderveen 3 Kampong 6 V  Willem Ettori 

Oefen 12:00 Hooglanderveen 5 Hooglanderveen 8  

Oefen 12:00 Hooglanderveen 6 Hooglanderveen 9  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

32113 14:00 DCG Rksv Hooglanderveen 1 V. Goktepe 

44055 11:15 Sporting 70 2 Hooglanderveen 2 J. Schoonhoven 

92219 11:30 Sporting 70 VR4 Hooglanderveen VR1  

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

Zaterdag    24  oktober    2020: 

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

46024 15:00 Hooglanderveen JO19-1 Candia '66 JO19-1  

82579 15:00 Hooglanderveen JO19-4 Hoogland JO19-5  

66685 12:30 Hooglanderveen JO17-2 Nieuwland JO17-2  

55374 10:30 Hooglanderveen JO16-2 Wasmeer JO16-2  

61320 13:15 Hooglanderveen JO16-4 TOV JO16-2  

74431 15:00 Hooglanderveen JO16-5 Musketiers JO16-1G  

57469 12:30 Hooglanderveen JO15-4 Nieuwland JO15-2  

52049 12:30 Hooglanderveen JO15-5 Nieuwland JO15-3  

73042 10:30 Hooglanderveen JO14-2 Nieuwland JO14-1  

67851 14:30 Hooglanderveen JO14-3 IJsselmeervogels JO14-2  

51629 10:30 Hooglanderveen JO14-4 DOSC JO14-3  

67849 14:15 Hooglanderveen JO14-5 VRC JO14-3  

86278 09:00 Hooglanderveen JO13-3 Nieuwland JO13-2  

78098 09:00 Hooglanderveen JO13-4 CJVV JO13-2  

62363 09:00 Hooglanderveen JO13-6 Vliegdorp 't JO13-3  

57091 12:30 Hooglanderveen MO15-2 Amsvorde MO15-1  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO10-1 DVSU JO10-1  

Oefen 10:30 Hooglanderveen JO12-1 Hoevelaken JO12-1  

Oefen 10:30 Hooglanderveen JO11-1 Sparta Nijkerk JO11-1  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO11-2 Sparta Nijkerk JO11-2  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO11-3 Sparta Nijkerk JO11-3  

 

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

60024 15:30 Nieuwland JO19-3 Hooglanderveen JO19-2  

72641 15:00 Roda 46 JO19-4 Hooglanderveen JO19-3  

80833 12:15 Bilt De JO19-3 Hooglanderveen JO19-5  

49418 12:15 Zuidvogels JO17-1 Hooglanderveen JO17-1  

56529 14:15 Kampong JO17-3 Hooglanderveen JO17-3  

55608 10:40 AFC Quick 1890 JO16-1 Hooglanderveen JO16-1  

86122 15:55 BFC JO16-4 Hooglanderveen JO16-3  



 

 

     79506 09:15 Jonathan JO15-2 Hooglanderveen JO15-1  

72849 12:30 Bilt De JO15-2 Hooglanderveen JO15-2  

63623 12:30 Jonathan JO15-3 Hooglanderveen JO15-3  

69298 10:00 VRC JO15-2 Hooglanderveen JO15-6  

84917 09:00 AFC Quick 1890 JO14-1 Hooglanderveen JO14-1  

107927 11:00 Soest SO JO13-1 Hooglanderveen JO13-1  

72218 08:30 Roda 46 JO13-3 Hooglanderveen JO13-2  

113106 11:30 AFC Quick 1890 JO13-4 Hooglanderveen JO13-5  

75301 12:45 Delta Sports MO19-1 Hooglanderveen MO19-1  

55494 13:00 Waterwijk MO17-2 Hooglanderveen MO17-1  

82788 12:30 Spakenburg MO15-2 Hooglanderveen MO15-1  

58247 10:00 Achterveld MO13-1 Hooglanderveen MO13-1  

111048 10:30 Waterwijk MO13-1 Hooglanderveen MO13-2  

63881 09:00 Vliegdorp 't MO13-1 Hooglanderveen MO13-3  

GASTHEER/GASTVROUW:  07.30 – 11.00 uur:   Bianca Vriend 
                10.50 – 14.10 uur: Brenda Bakker 

14.00 – 17.30 uur:  Christel Boshuizen 
KANTINEDIENST:       07.30 – 11.15 uur:   Roxanne van de Griendt,  Nancy Rullens 
                   en  --              
             11.15 – 14.45 uur: Marieke Noordanus  en  -- 
    14.45 – 18.15 uur:  Coen Mulder  en  Elise van der Steeg 
 

Zondag    25  oktober    2020: 

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

31468 14:00 Hooglanderveen Nieuw Utrecht SV  

44864 10:30 Hooglanderveen 2 Kampong 3  

97548 11:00 Hooglanderveen 5 Soest SO 7  

110640 15:00 Hooglanderveen 9 SV Nieuw Utrecht 3  

108225 14:30 Hooglanderveen VR1 Hoogland VR4  

 

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

44300 11:00 Graveland 's 2 Hooglanderveen 3  

87726 12:00 Baarn sv 3 Hooglanderveen 4  

92729 11:00 Laren 99 3 Hooglanderveen 6  

97269 11:00 SDO 4 Hooglanderveen 7  

91996 12:00 Meern De 3 Hooglanderveen 8  

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



 

 

     Kantinedienst op donderdag:   
DONDERDAG 15 OKTOBER:   20.00 – 22.00 uur: René Peters 

22.00 – 24.00 uur: ?? 
DONDERDAG 22 OKTOBER:   20.00 – 22.00 uur: Johan van de Steltor 

22.00 – 24.00 uur: ?? 
 
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 11 oktober:       Wedstrijden zondag 18 oktober: 
FC Weesp – DCG      2 – 8       DCG – Hooglanderveen  
Hooglanderveen – De Meer 0 – 1       DWS – De Meer 
PVCV – Roda’23     2 – 1       FC Jeugd – VVIJ  
Pancratius – DWS     3 – 1       Pancratius – FC Weesp 
Nieuw Utrecht – FC Jeugd  3 – 1       Roda’23 – Theole  
Theole – SO Soest    2 – 1       Nieuw Utrecht – PVCV  
VVIJ – KDO        1 – 1       SO Soest – KDO  
 
Dinsdag 6 oktober:           Woensdag 14 oktober: 
FC Weesp – DWS     3 – 5       FC Jeugd – FC Weesp 
Donderdag 8 oktober: 
Hooglanderveen – KDO  2 – 1  
          
2e klasse B per 4 oktober:  

1. PVCV 04-10 

2. DCG 04-09 

3. Pancratius 04-09 

4. De Meer 04-09 

5. Nieuw Utrecht  04-06 

6. KDO 04-05 

7. VVIJ 04-05 

8. FC Jeugd 03-04 

9. Roda’23 04-04 

10. DWS 04-04 

11. Hooglanderveen 04-04 

12. SO Soest 04-04 

13. Theole 04-03 

14. FC Weesp 03-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


