
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

;               48e jaargang  nr. 15 – wk 49 

 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Voorbereidingen voorjaarsreeks in volle gang. 
Hoewel de competities momenteel stilliggen in verband met de coronamaatregelen, wil de 
KNVB voorbereid zijn zodra er weer groen licht is om de competitie te mogen hervatten. Dit 
betekent dat de tijd is aangebroken om de wijzigingen voor de voorjaarsreeks door te geven. 
 

JEUGDVOETBAL O13 T/M O19 
De najaars competities van de Hoofdklassen worden in principe 'gewoon' uitgespeeld. Daarbij 
geldt dat deze competities worden hervat zodra dit weer mogelijk is. Op basis van de 
eindstanden van deze competities wordt bepaald welke teams zich al dan niet plaatsen voor 
de promotiepoules. 
De najaars competities van de 1e klassen en lager worden als geëindigd beschouwd. Voor het 
vervolg geldt dat de teams vanaf januari 2021 worden opgenomen in een soort 
'tussencompetitie' om zodoende extra wedstrijden te spelen zodat bepaald kan worden wat 
de kwaliteit van een team is. Op basis van de resultaten van de gespeelde wedstrijden zal dan 
tenslotte een voorjaarsreeks worden samengesteld welke daarna wordt gespeeld. 
 

4-FASENCOMPETITIES 
Eerder is op deze website een nieuwsbericht verschenen met informatie over de 
voorgenomen planning per district/steunpunt voor de rest van het seizoen. De 1e fase van de 
competities voor de leeftijdsgroepen O8 t/m O12 was net afgerond toen ook deze 
competities door de coronamaatregelen stilgelegd werden. Hierdoor kon de voorgenomen 2e 
fase niet van start gaan. De KNVB richt zich op een mogelijke hervatting van de competities 
vanaf 16 januari 2021. 
 
Planning districten West 1 en West 2.  
Voorjaarsreeks 2021  
Net als afgelopen jaren worden de teams voor de voorjaarsreeks junioren 1 e klassen en lager 
binnenkort weer opnieuw ingedeeld. Normaliter worden deze indelingen gebaseerd op de 
(eind)standen van de najaarsreeks. Aangezien er in dit seizoen geen (eind)standen van de 
najaarsreeks beschikbaar zijn en er slechts een gering aantal wedstrijden zijn gespeeld, zal in 
het voorjaar 2021 in twee delen worden gesplitst van zeven wedstrijden. In deze competities 
worden de teams opgedeeld in poules van 8 waarin een halve competitie wordt afgewerkt. 
De resultaten uit de eerste reeks vormen dan de basis voor de daarna samen te stellen 
voorjaarsreeks.  
Bij het indelen van de voorjaarsreeks gaan wij er in eerste instantie vanuit dat de teams die 



 

 

     uitkomen in de najaarsreeks ook weer meedoen aan de voorjaarsreeks. Teams die zich 
gedurende de najaarsreeks hebben teruggetrokken, worden vanzelfsprekend niet meer 
ingedeeld.  
Omdat de teams in de 4-fasencompetities (leeftijdsgroepen O7 t/m O12) ook een tijd niet 
hebben mogen spelen kan het zijn dat verenigingen inmiddels een correctie moeten 
doorvoeren op het aantal teams in een leeftijdsgroep. Bij het indelen van de teams in de 3e 
fase gaan wij er in eerste instantie vanuit dat de teams die zouden gaan spelen in de 2e fase 
gewoon zullen deelnemen. Teams die zich inmiddels hebben teruggetrokken, worden 
vanzelfsprekend niet meer ingedeeld. Verenigingen die wijzigingen willen aanbrengen in het 
aantal teams per leeftijdsgroep dienen dit kenbaar te maken bij de betreffende 
competitieleider via contact@knvb.nl. De informatie per district is opgenomen in de 
onderstaande bijlagen.  
Belangrijke data voor het tijdspad met betrekking tot de voorjaarsreeks waarbij is uitgegaan 
van een herstart van de competities op 16 januari 2021. In het geval dat dit niet mogelijk is, 
dan kan dit onderstaande traject aangepast worden.  
 
Tot 2 december 2020: (Verzoeken die NA deze datum worden ingediend worden NIET meer 
in behandeling genomen) Verenigingen kunnen via de wedstrijdsecretaris specifieke wensen, 
nieuwe teams, terugtrekkingen of overige wijzigingen per mail doorgeven via 
contact@knvb.nl   
Noot: wensen voor hoger of lager spelen hoeven niet gemeld te worden.  
19 december 2020: Publicatie van de indeling junioren en de 3e fase pupillenvoetbal. Noot: 
Verzoeken tot herziening van de indeling worden NIET in behandeling genomen.  
6 januari 2021: Publicatie van de wedstrijdprogramma’s.  
16 januari 2021: Start van de competities O13 t/m O19 Start van de 3e fase O7 t/m O12 Na 
de tweede en de derde competitieronde zal de competitieleider pro-actief uitslagen 
monitoren en daar waar nodig en mogelijk herindelen. 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@knvb.nl
mailto:secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl


 

 

     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 
 

De jeugd voetbalt zoveel mogelijk onderlinge wedstrijden op de zaterdag. 

Dit zijn alléén thuiswedstrijden. 

Vanaf nu wordt dit ook opgenomen in De Dribbelaar. 
 

Woensdag      2  december   2020: 

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

Oefen 18:00 Hooglanderveen JO10-1 Hooglanderveen JO11-2  

 

Zaterdag      5  december   2020: 

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

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO10-8 Hooglanderveen JO10-5  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO10-9 Hooglanderveen JO10-6  

Oefen 09:00 Hooglanderveen MO11-3 Hooglanderveen JO10-7  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO11-4 Hooglanderveen JO11-5  

Oefen 10:15 Hooglanderveen MO13-1 Hooglanderveen JO12-4  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO13-1 Hooglanderveen JO13-2  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO14-2 Hooglanderveen JO14-3  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO15A Hooglanderveen JO15B  

Oefen 12:00 Hooglanderveen JO15B Hooglanderveen JO15C  

Oefen 12:30 Hooglanderveen JO15A Hooglanderveen JO15C  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO15C Hooglanderveen JO15D  

Oefen 12:00 Hooglanderveen JO15A Hooglanderveen JO15D  

Oefen 12:30 Hooglanderveen JO15B Hooglanderveen JO15D  

Oefen 13:00 Hooglanderveen JO16-2 Hooglanderveen JO16-1  

Oefen 13:00 Hooglanderveen JO17-2 Hooglanderveen JO19-2  

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


 

 

     Oefen 10:15 Hooglanderveen JO9-1 Hooglanderveen JO9-2  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO9-3 Hooglanderveen JO9-4  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO9-6 Hooglanderveen JO9-7  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO9-10 Hooglanderveen JO9-8  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO9-5 Hooglanderveen JO9-9  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO14-5 Hooglanderveen MO17-1  

Oefen 13:00 Hooglanderveen MO15-2 Hooglanderveen MO17-2  

Oefen 11:30 
Hooglanderveen JO10-
1/JO10-2/JO10-3/JO10-4 Onderlinge wedstrijden 

 

 

Zaterdag    12  december   2020: 

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

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO10-5 Hooglanderveen JO10-7  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO10-6 Hooglanderveen JO10-8  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO10-9 Hooglanderveen JO10-9  

Oefen 10:15 Hooglanderveen MO13-2 Hooglanderveen JO12-4  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO13-3 Hooglanderveen JO14-3  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO15-4 Hooglanderveen JO16-4  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO9-1 Hooglanderveen JO9-3  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO9-2 Hooglanderveen JO9-4  

Oefen 11:30 Hooglanderveen MO15-1 Hooglanderveen MO13-1  

Oefen 09:00 Hooglanderveen MO11-3 Hooglanderveen MO13-3  

Oefen 11:30 
Hooglanderveen JO10-
1/JO10-2/JO10-3/JO10-4 Onderlinge wedstrijden 

 

 
 
 
 

De eerstvolgende Dribbelaar komt uit op dinsdag 15 december. 

Dat is tevens waarschijnlijk ook de laatste van dit kalenderjaar. 

Mocht er toch nog nieuws zijn, half december, dan komt op dinsdag 22 

december alsnog een extra Dribbelaar uit om iedereen op de hoogte te 

houden van de ontwikkelingen die mogelijk vanaf januari van kracht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


