
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

;               48e jaargang  nr. 11 – wk 44 

 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Meisjes Onder 11-1 al 5 competities ongeslagen kampioen. 
Soms blijft een bericht wat langer in de mailbox hangen. Maar onderstaande was nog zeker 
de moeite waard om ook in deze voetballoze tijd te plaatsen.  
Meiden gefeliciteerd en ga vooral zo door als we weer het veld op mogen voor 
competitiewedstrijden!! 
2 jaar geleden zijn wij begonnen met een groep enthousiaste en talentvolle meiden als 
Hooglanderveen mo9-1. Met allemaal nieuwe eerstejaars voetbalsters. 
Dat jaar werden we na de winterstop ongeslagen kampioen. Vorig seizoen hebben de meiden 
alle 3 de competities zonder puntverlies gewonnen en dus 3 x kampioen geworden. 
Dit jaar zijn we als verse onder 11 meiden (Hooglanderveen MO11-1) begonnen in de 
2e klasse en de stand staat op de website te lezen. 
 

➢ Inleveren boekjes GROTE CLUBACTIE. 
Om het inleveren van de Grote Clubactie 2020 boekjes makkelijker te maken hebben wij in 
het ballenhok deze kratten geplaatst. 
Vanaf vandaag 26 oktober 2020 kunnen alle leiders én trainers hier de boekjes inleggen. 
Normaal worden de boekjes op zaterdag 31 oktober ingeleverd in de bestuurskamer. Door de 
huidige Covid-19 regels en het niet draaien van volledige voetbalprogramma’s is er voor deze 
oplossing gekozen. 
Willen jullie de boekjes inzamelen én in de kratten leggen? 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      

Spelregelbewijs halen verplicht.   Geboren in 2004. 
Alle spelers en speelsters van VV Hooglanderveen, geboren in 2004, zijn verplicht om binnenkort hun 
spelregelbewijs te halen. 
In de afgelopen weken heeft iedereen daarvoor een activeringscode ontvangen via de KNVB. 
Die code wordt gestuurd naar het hoofdmailadres waarmee die speler is ingeschreven bij de KNVB. 
is dit adres niet de juiste dan komt het bericht niet aan en heeft de speler ook geen activeringscode. 
Dit is een probleem waar de vereniging elk seizoen tegenaan loopt. 
Daarom het volgende verzoek. 
Wil iedere jeugdspeler, geboren in 2004, een mail sturen met daarin vermeldt het mailadres dat de 
speler of speelster als hoofdmailadres gebruikt. 
Die mail kan gestuurd worden naar: 
Wim van de Boom  secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl 
Wim zal dan de activeringscode nogmaals sturen naar het opgegeven hoofdmailadres. 
Tevens wordt het mailadres aangepast in de ledenadministratie. 
Dank alvast. 
 
 

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. 
 

Alle competitiewedstrijden in het amateurvoetbal, voor zowel de jeugd als 

de senioren, zijn de komende weken afgelast. 

Wanneer weer gevoetbald kan en mag worden is nog niet bekend, even 

afwachten dus. 

De jeugd t/m de Onder 19 mag in de komende weken wel trainen. 

Zie daarover berichtgeving op de website van de vereniging. 

www.vvhooglanderveen.nl 
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