
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

;               48e jaargang  nr. 14 – wk 47 

 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Sportivun en VV Hooglanderveen breiden samenwerking uit. 
HOOGLANDERVEEN – Sportivun Voetbal, de voetbaltak van sportorganisator Sportivun, en 
vv Hooglanderveen breiden voor het derde jaar op rij de samenwerking uit. De 
gezamenlijke doelstelling is het verhogen van het niveau van de gehele onderbouwjeugd. 
“Bij veel voetbalclubs zie je dat de meeste aandacht uitgaat naar selectieteams, oftewel de 
prestatieve kant van de club”, begint Mike Blom, Manager Voetbal bij Sportivun. Hij legt uit 
dat juist de breedtesportkant zo belangrijk is, omdat daar het grootste gedeelte van de 
spelers zich bevindt. 
“Met een duidelijke structuur en goede trainers is het relatief eenvoudig om de beste teams 
nóg beter te maken. Maar hoe zorg je er nu voor dat ook de kinderen die puur voor hun 
plezier voetballen het maximale uit zichzelf halen, waarbij het voor die spelertjes en de 
vrijwillige trainers – dat zijn vaak ouders – leuk blijft om de sport te beoefenen?”, aldus Blom. 
Uitbouwen van de samenwerking 
Waar de samenwerking tussen Sportivun Voetbal en vv Hooglanderveen ooit begon als het 
coördineren van trainingen, bouwen de partijen steeds verder aan een professionele inzet 
van die trainingen, met de focus op breedtesport. Mike Blom: “We worden vanuit Sportivun 
Voetbal nu verantwoordelijk voor alle breedtesportteams vanaf de O7 tot en met de O12.” 
Dit betekent niet dat trainers van Sportivun de trainingen zullen verzorgen. Die rol blijft 
weggelegd voor de vrijwillige trainers. “En wij trainen die trainers, om het zo te formuleren. 
We begeleiden de vrijwillige trainers in het geven van nóg betere en leukere trainingen, 
waardoor clubbreed het niveau omhoog gaat”, licht de Manager Voetbal van Sportivun toe. 
Overigens bestaat de samenwerking van Sportivun Voetbal en vv Hooglanderveen niet alleen 
uit de ontwikkeling van de breedtesportjeugd. Voor spelers van het eerste en tweede elftal 
die nog niet fit zijn en/of terugkomen van een blessure verzorgt Sportivun Voetbal fysieke 
trainingen. En ook aan selectieteams binnen de jeugd worden fysieke trainingen gegeven. 
Dit zijn looptrainingen, gekoppeld aan techniekoefeningen met de bal, zo legt Blom uit. Tot 
slot vormen de velden van vv Hooglanderveen het decor van voetbalkampen en de PANNA! 
Football Experience van Sportivun, evenals periodieke clinics van Voetbalschool Sportivun. 
“De samenwerking is voor beide partijen vruchtbaar gebleken, dus we hopen dat we nog lang 
kunnen doorgaan op deze weg. En dat we dankzij deze samenwerking ontzettend veel 
kinderen meer voetbalplezier kunnen bezorgen, is daarin natuurlijk het mooiste wat er is”, 
besluit Blom. 

 

 
 
 



 

 

     Volgende week géén Dribbelaar. 

De eerstvolgende Dribbelaar zal nu uitkomen op dinsdag 1 december 2020. 
 
 

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. 
 

De teller staat op 1.  1 persoon die tot nu toe heeft gereageerd. 
 
 
 

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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