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Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ KNVB beëindigt huidige competities in top amateurvoetbal. 
Uit de pers. 
Telegraaf van vrijdag 4 december. 
De huidige competities in de top van het Nederlandse amateurvoetbal worden dit seizoen 
niet meer uitgespeeld.  
Het gaat om de Tweede divisie, Derde divisie en Hoofdklasse. Het bestuur amateurvoetbal 
van de KNVB is tot dit besluit gekomen na een inventarisatie onder alle deelnemende 
verenigingen en in overleg met de belangenvereniging CVTD (Coöperatieve Vereniging 
Tweede en Derde divisie en het COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen). 
De competities werden in oktober vanwege het coronavirus stilgelegd. 70 procent van de 
clubs uit de hoogste klassen gaf aan de competitie niet meer af te willen maken. Als het 
voetbal in het nieuwe jaar mag worden hervat, wordt een soort halve competitie gespeeld. 
De Tweede divisie en Derde divisie worden opgedeeld in twee poules van negen teams. De 
hoofdklassen worden per klasse opgedeeld in twee poules van acht teams. Teams spelen een 
uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar. De poule-indeling vindt plaats op basis van geografische 
indeling en de aangepaste competitieopzet wordt gevolgd door een beperkte nacompetitie. 
“We vinden het enorm vervelend voor alle clubs dit eerder dit seizoen goed hebben 
gepresteerd. Gezien het drukke speelschema in deze topcompetities is het uitspelen niet of 
nauwelijks meer realistisch” zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB. 
“Maar wij wilden ook weten hoe de deelnemende verenigingen hier tegenaan kijken en naar 
welk scenario hun voorkeur uitging. Dankzij deze inventarisatie en het veelvuldige overleg 
met hun belangenbehartigers hebben we een breed gedragen beslissing kunnen nemen”. 
De aangepaste opzet gaat van start zodra de competities in het amateurvoetbal hervat 
kunnen worden. Als de competities pas later dan het eerste weekend van maart van start 
kunnen gaan, wordt bekeken of opnieuw een aangepaste opzet noodzakelijk is.  
Het bestuursbesluit voor de Tweede en Derde divisie en de hoofdklasse heeft geen betekenis 
voor de overige klassen van het amateurvoetbal (A- en B-categorie). Daarover wordt besloten 
zodra de nieuwe kabinetsmaateregelen bekend zijn gemaakt. 
 

➢ Kabinet: Gooi het trainingsveld open en doe onderzoek naar de AP.  
Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. 
Als er ooit een parlementaire ondervragingscommissie wordt ingesteld naar het 
functioneren van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met Aleid Wolfsen als voorzitter, 
kom ik met plezier getuigen. Zelden heb ik me zo bestolen gevoeld als door deze 
‘onafhankelijke’ organisatie. Onnodig en bot is VoetbalTV door hen in het faillissement 
gestort. 



 

 

     In de afgelopen tijd heb ik er meerdere malen over geschreven. De videostreamingdienst, die 
in 2018 door Talpa Network en de KNVB veelbelovend was gestart, kreeg eind vorig jaar van 
de AP te horen dat zij in strijd zou handelen met de wet. Afgelopen zomer legde de AP 
VoetbalTV een boete op van 575.000 euro.  
Dat de rechter daar anders over denkt, werd vorige week duidelijk. Volgens de rechtbank 
heeft de AP de privacywetgeving waarop ze toezicht moet houden zelf verkeerd 
geïnterpreteerd door te stellen dat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang heeft bij het 
opnemen en uitzenden van amateurwedstrijden. De conclusie van de Rechtbank was 
overigens niet onverwacht; de beste Nederlandse privacy experts verbaasden zich al meer 
dan een jaar openlijk over de, ook in hun ogen onjuiste, interpretatie van de AP. Hierdoor 
hoeft VoetbalTV de boete niet te betalen  
Saillant detail. Voordat de AP de boete oplegde deed het al bijna twee jaar onderzoek naar 
een mogelijke fout. Ondertussen werd VoetbalTV gegijzeld en droogden de inkomsten op. 
Zodoende moest in september van dit jaar het faillissement worden aangevraagd en zitten de 
werknemers thuis. Ook is het amateurvoetbal een prachtige tool armer, waarmee spelers 
onder meer makkelijk filmpjes van zichzelf konden delen en grootouders altijd in staat waren 
de verrichtingen van hun kleinkinderen te volgen (geen overbodige luxe in deze tijd).  
Daarmee is de uitspraak van de rechter niet meer dan een pyrrusoverwinning voor de 
honderden clubs die in VoetbalTV hebben geïnvesteerd. Om die reden verkennen we een 
mogelijke doorstart en onderzoeken we een schadeclaim tegen de AP.  
Toch willen we ons nu voornamelijk richten op het herstel van het amateurvoetbal in 
coronatijd. Hiertoe hebben we enkele weken geleden Plan B gepresenteerd bij de ministeries 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JV). Dat plan is goed 
ontvangen. We worden geprezen om onze houding, waarin we niet overschreeuwen noch 
overvragen. Domper is echter, dat je er vervolgens niets meer van hoort. Ambtenaren spelen 
verstoppertje, ministers zijn overal en nergens.  
Intussen groeit de onvrede. Er gaat geen dag voorbij of mijn mailbox stroomt vol met vragen 
waarom de overheid het toelaat dat er duizenden mensen door IKEA slenteren, het dringen is 
voor de kerstshows van de tuincentra en het zwart zag van de mensen in winkelsteden op 
Black Friday. Terwijl een voetbaltraining met dertig spelers is verboden. In het 
amateurvoetbal worden we gehouden aan de maatregel, die is ingesteld om samenscholing 
van jongeren tegen te gaan. Namelijk; de regel dat er buitenshuis geen grotere groep mag 
worden gevormd dan vier personen van verschillende huishoudens. Ook al wordt er op 
anderhalve meter gespeeld in de frisse buitenlucht en is er nog nooit een besmettingsgeval 
geconstateerd op een training.   
Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF, maakte voor het weekend onderzoeksresultaten 
bekend van een studie naar de sporen die de coronacrisis nalaat in de sport. Hieruit komt 
naar voren dat 34 procent van de Nederlanders minder is gaan sporten tijdens de pandemie. 
Verder blijkt dat een grote groep een sportclub nodig heeft om in beweging te komen.  
Ik vraag me af, of er voldoende aandacht is voor deze gevaarlijke ontwikkeling en welke 
gevolgen het heeft voor de volksgezondheid, als je onvoldoende beweegt. Alleen al in het 
amateurvoetbal zitten nu circa zeshonderdduizend mensen thuis.  
Het kan daarom niet anders dan dat het kabinet zo snel mogelijk besluit om het trainingsveld 
gewoon open te gooien. Ik zeg half december. Met positieve energie het nieuw jaar in.  
Daar is iedereen aan toe. 
 

➢ Voetbal en bestuur gaan hand in hand bij VV Hooglanderveen. 
Uit: Nieuwsbrief van de KNVB voor bestuurders. 
Bij het besturen van een voetbalvereniging komt veel meer kijken dan voetbal alleen. Door 
alle dagelijkse beslommeringen, of het nu gaat over de accommodatie, financiën, 
vrijwilligersbeleid of andere zaken, dreigt juist het voetbal zelf nog wel eens naar de 
achtergrond te verdwijnen op de bestuurstafel. Hoe zorg je er als bestuur voor dat je het 



 

 

     voetbal niet uit het oog verliest? VV Hooglanderveen heeft daarvoor een specifiek bestuurslid 
voetbalzaken.  
"We moeten niet vergeten dat we een voetbalvereniging zijn", zegt Norbert van Hengstum 
voorzitter van VV Hooglanderveen. "Als bestuur moeten we feedback krijgen vanuit de 
operatie, maar we moeten ook in de gaten houden dat het voetbaltechnisch en -tactische 
gedeelte aansluit bij de doelstellingen. Hoe gaan we ons beleid zo neerzetten dat het ook 
echt een dwarsdoorsnede is van de vereniging, dat het niet plannen zijn uit de ivoren toren 
van het bestuur." 
VV Hooglanderveen is na vijftien jaar geleden te zijn verhuisd naar de rand van een vinexwijk 
snel gegroeid van 450 leden naar 1450 leden. Binnen een kleine vereniging kent iedereen 
elkaar en zijn de lijnen automatisch kort. VV Hooglanderveen is er ondanks de enorme groei 
in geslaagd die korte lijnen in stand te houden. 
"We hadden in het verleden een klassiek model waarin het bestuur de strategische lijn 
uitzette en er commissies waren om invulling te geven aan het voetbaltechnische gedeelte en 
het operationele gedeelte", aldus Van Hengstum. Inmiddels heeft de vereniging een 
bestuurslid voetbalzaken. "Op die manier konden we andere bestuursleden vrijspelen voor 
hun eigen taken. Bovendien waren we het probleem voor dat we als bestuur te ver van het 
voetbal af zouden komen te staan." 
 

“Door de groei van de vereniging is de structuur veel 
formeler geworden, maar we hebben de lijnen bewust 
kort gehouden”. 
 
Formele lijnen 
Van Hengstum benadrukt dat VV Hooglanderveen ondanks de sterke groei nog altijd een 
platte organisatie is: "Veel mensen binnen het kader waren al betrokken toen we nog een 
kleine vereniging waren. Dan sta je als bestuur automatisch dichter bij het veld. De structuur 
is veel formeler geworden, maar we hebben de lijnen bewust kort gehouden. Er zijn negen 
bestuursleden en op het dagelijks bestuur na heeft iedereen zijn eigen cluster. Alle 
geledingen van de vereniging zijn daardoor in het bestuur vertegenwoordigd." 
De structuur geeft de voorzitter ruimte om zich op de grote lijn te concentreren: "Binnen een 
vrijwilligersorganisatie word je altijd door Jan en alleman benaderd. Meneer de voorzitter dit, 
meneer de voorzitter dat… Omdat we duidelijke afspraken hebben over de 
verantwoordelijkheden, kan ik meestal verwijzen naar de formele lijnen. Als het echt grote 
beleidszaken zijn, komt het aan de orde in de maandelijkse bestuursvergadering." 
Caspar Tondeur gaat binnen het bestuur over het cluster voetbalzaken. VV Hooglanderveen 
heeft besloten zijn functie komend seizoen in tweeën te splitsen in een voetbaltechnisch en 
een operationeel gedeelte. Beide terreinen blijven op die manier binnen het bestuur 
vertegenwoordigd. "Dat geeft focus", aldus Van Hengstum. "Onder operationele zaken vallen 
bijvoorbeeld, logistiek rond wedstrijden, parkeerwachten, wedstrijdzaken. Door dat los te 
maken, krijgt Caspar meer ruimte om zich met het technisch beleid bezig te houden." 
Als het gaat om het voetbaltechnische gedeelte, is Tondeur de schakel tussen technisch 
manager Igor van Gelderen en het bestuur. "Ik heb een directe lijn met de penningmeester 
voor budgettaire zaken en financieel beleid. Daarnaast hebben Igor en ik een separate lijn 
voor de uitvoering", vertelt Tondeur. 
 

“Ik heb bij vijf verschillende verenigingen gewerkt, maar 
dit is de eerste waar ik echt alleen maar bezig ben met 
voetbal en niet met randzaken”. 
 
 



 

 

     Eén aanspreekpunt 
"Dat is voor mij de ideale situatie", aldus Van Gelderen. "Ik heb bij vijf verschillende 
verenigingen gewerkt, maar dit is de eerste waar ik echt alleen maar bezig ben met voetbal 
en niet met randzaken. Bestuursleden zijn vaak op allerlei manieren bij de vereniging 
betrokken, als ouder, of ze hebben zelf gevoetbald. In mijn rol wil je niet steeds vanuit 
verschillende kanten worden aangesproken. Hier heb ik binnen het bestuur één 
aanspreekpunt en dat is Caspar. De overige bestuursleden kom ik op het veld wel tegen en 
we praten ook best wel eens over waar ik inhoudelijk me bezig zijn, maar de basis van het 
beleid bespreek ik in eerste instantie met Caspar." 
"Ik zit niet aan de bestuurstafel", aldus Van Gelderen. "Maar Caspar en ik vormen wel een 
tandem. Dit seizoen hebben we besloten dat we breder willen opleiden. We werkten in de 
onderbouw altijd heel bewust met twee selectieteams en dat hebben we nu een stuk breder 
getrokken. Er stromen uiteindelijk maar heel weinig spelers door naar het eerste, ook bij 
BVO's. Dat is een goed argument om heel breed op te leiden. Caspar en ik hebben dat 
uitgewerkt en Caspar heeft het meegenomen naar de bestuurstafel." 
De lijn via Van Gelderen en Tondeur naar het bestuur gaat twee kanten op. Het bestuur weet 
goed wat er op het veld gebeurt en waar voetbaltechnisch behoefte aan is, en kan dat 
meenemen bij het uitzetten van de strategische lijnen. Via Tondeur komt die strategische lijn 
andersom direct op tafel bij de uitvoering in het technisch hart, dat naast Tondeur en Van 
Gelderen wordt gevormd door de voorzitters van de commissies onderbouw en bovenbouw, 
en het Hoofd Opleidingen. 
 
Snel schakelen in coronacrisis 
Toen de coronacrisis uitbrak, kon het bestuur snel schakelen. Van Hengstum: "We kwamen 
natuurlijk in een volstrekt nieuwe situatie terecht en ook hier hebben we snel duidelijk 
gemaakt waar de verantwoordelijkheden liggen. Besluiten worden genomen door het 
bestuur en binnen het bestuur is de voorzitter de verantwoordelijke als het gaat om corona. 
Maar als het gaat om maatregelen, raakt dat natuurlijk diverse clusters. Binnen voetbal heb ik 
daarom veel contact met Caspar. Op die manier houden we één aanspreekpunt." 
De club is opgericht om te voetballen, maar bij het besturen van een grote vereniging komt 
meer kijken. Hoe bewaakt VV Hooglanderveen de balans?  Tondeur: "Je moet zorgen voor 
een evenredige inbreng van clubkennis en -betrokkenheid en voetbalkennis. Wij hebben een 
aantal professionals en semi-professionals in dienst als het gaat om voetbaltechnische zaken 
en die werken in een juiste mix met mensen die de vereniging goed kennen. Hoe groter de 
club wordt, hoe bedrijfsmatiger je het inricht." 
Voor VV Hooglanderveen is het vanzelfsprekend dat voetbal in beeld is bij het bestuur, 
zonder dat het bestuur te veel in beeld is bij het voetbal. 
 
 

 



 

 

     ➢ De G voetbal FUN-dag. 
Op zaterdag 5 juni 2021 organiseren wij een hele leuke Voetbal-FUN-dag voor kinderen met 
een G achtergrond. De G staat voor gehandicapt, in dit geval spreken wij specifiek over 
kinderen met een geestelijke beperking in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. 
Voor vv Hooglanderveen iets compleet nieuws. Al jaren organiseren wij voor onze eigen 
jeugd Het “Van Essen Catering & Events” Jeugdkamp. 
Tijdens een van de laatste edities kwam Mandy naar mij toe en vroeg: ”Frank waarom is er 
eigenlijk niet zoiets voor kinderen met een G achtergrond?” Ik antwoordde: “Als dat er niet is 
dan moeten wij dat toch gewoon samen gaan organiseren!”. 
Zo gezegd zo gedaan en zie hier de eerste editie wordt een feit op 5 juni 2021. Het wordt een 
eendaagse Voetbal-FUN-dag. De Dag start om 10.00 met een ontvangst en team indeling. 
Daarna gaan we per team naar het spel. 
Ieder team heeft 1 begeleid(ster). De Voetbal-FUN-dag is een compleet evenement met 
allerlei leuke voetbalspellen. Wij hebben gekozen voor 10 spellen en elk spel duurt 20 
minuten, daarna zal er doorgedraaid worden. 
Net als bij Jeugdkamp doen wij dit in samenwerking met Arno Splinter Sport Events. Om 
alvast een goede indruk te krijgen kunt u op deze website kijken: http://www.arnosplinter.nl 
De groepen zullen bestaan uit 8 a 10 kinderen. De penalty bokaal ook niet ontbreken op dit 
evenement. Op deze dag zijn er alleen maar winnaars en zal ook iedereen een leuke 
herinnering aan deze dag meekrijgen. 
 
1. Soccerwall (pass en schietspel) 
2. Obstakel-RUN-Parcours 
3. Snelheidssprint zonder bal 
4. Schotkrachtmeter (Wie schiet het hardst?) 
5. Party Geel met keepers 
6. Slalomparcours (Welk team of individu dribbelt het snelst) 
7. Party zwartwit zonder keepers 
8. Keepen met kanon 
9. Stormbaan 
10. Penalty Shootout 
 
Uiteraard is er aandacht voor de interne mens. Zo zal er een heerlijke lunch zijn verzorgd 
door “Van Essen Catering & Events”. Tussendoor is er voldoende tijd om te drinken en evt. 
iets te snoepen. 
Deze super leuke dag is toegankelijk voor een ieder met een geestelijke beperking. Je hoeft 
dus géén lid van vv Hooglanderveen te zijn om mee te doen. Het is een open Voetbal Fun 
dag voor iedereen. 
Geef uw oogappel op voor een fantastische G- Voetbal FUN dag. 
https://forms.gle/dq8SKGPw2tUYuM6b7  
Aanmelden als begeleider van een team  
https://forms.gle/2YhWBHLyrcBAftPv9 

 
Reageer snel! Wij zijn erg enthousiast én hebben er nu al erg veel zin in! 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Mandy Dirkx of Frank van Zijll 
Frank van Zijll 06 139 555 60 
Mandy Dirkx 06 52 52 04 97 
 
 
 

http://www.arnosplinter.nl/
https://forms.gle/dq8SKGPw2tUYuM6b7
https://forms.gle/2YhWBHLyrcBAftPv9
tel:+31613955560
tel:+31652520497


 

 

     ➢ Bestel lockdowncoffee en steun de club. 
Via www.lockdowncoffee.nl kun je koffie bestellen voor VV Hooglanderveen. Per besteld 
product doneren zij €5,- aan de opgegeven sportkantine. Vul hier dus vv Hooglanderveen in 
en op deze manier steun je de club en drink jij straks net zulke lekkere koffie als je gewend 
bent bij ons in de kantine. 
[deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Redbeans, leverancier van onze 
koffie in de kantine]. 
 

➢ GROTE CLUB ACTIE  -  GROOT SUCCES. 
Na vorig jaar een dipje is het dit jaar enorm fijn om te zien dat er zo ontzettend veel lootjes 
zijn verkocht. 

Het prachtige bedrag dat is behaald: € 6.878,40 
Super goed gedaan door alle lotenverkopers, dank jullie wel. 
Uiteraard ook grote dank aan een ieder die loten heeft gekocht en ons zo laten zien dat zij 
onze club een warm hart toedragen.  
Het is dan ook met afstand het hoogste bedrag wat wij ooit hebben mogen ontvangen! 
De online verkoopmethode was een groot succes. Dit gaan wij er zeker inhouden volgend 
seizoen. 
De top 3 van loten verkopers dit jaar: 
1- Thimo van Zijll (132 loten) 
2- Coen Flos en Lenn van Daatselaar (beide 105 loten) 
3- Luca Metz (86 loten) 

Mannen wat een geweldige prestatie wederom. Hulde!! 
Het team met de meest verkocht lootjes is de JO12-4 geworden. Gefeliciteerd mannen 
allemaal heel goed gedaan. 
Ik zal met de verkopers en het team contact opnemen om zo een leuke attentie aan hen aan 
te bieden en hen persoonlijk te bedanken voor hun inzet. 
Ook dit jaar was het mogelijk om gratis deel te nemen aan het “Van Essen catering & events” 
Jeugdkamp d.m.v. het verkopen van minimaal 20 lootjes. Laten wij hopen dat het doorgaat 
en ik zal voor de inschrijvingsdata contact opnemen met de desbetreffende loten verkopers. 
Het is al wel mogelijk voor een ieder om zich aan te melden als vrijwilliger tijdens het 
Jeugdkamp. Zie daarvoor de website. 
Nogmaals enorm bedankt voor het verkopen van de lootjes en laten wij er volgend jaar 
wederom een groot succes van maken. 
Frank van Zijll 
Grote Clubactie vv Hooglanderveen 
 

➢ 2 jeugdleden op stage bij de Graafschap. 
2 jeugdleden van onze vereniging mogen dinsdag 8 en 15 december bij De Graafschap laten 
zien wat ze kunnen. 
Björn van de Greft en Ian van Schooneveld, beide voetballend in de JO16-1 van trainer Ronald 
Schimmel, zijn de afgelopen maanden diverse keren bekeken door scouts en zij hebben 
besloten de beide jongens uit te nodigen voor een tweetal proeftrainingen. 
Voor de vereniging wederom een bewijs dat de jeugdopleiding steeds beter wordt en ook 
gevonden wordt in de voetbalwereld, voor alle jeugdspelers bij vv Hooglanderveen een 
bewijs dat je niet bij een topdivisieclub hoeft te spelen om op te vallen bij betaald 
voetbalclubs. 
Beide jongens veel succes gewenst de komende weken bij hun stage bij De Graafschap !! 
 
 
 

http://www.lockdowncoffee.nl/


 

 

     ➢ Laat ons niet langer stilstaan,  bewegen is gezond. 
De KNVB heeft maandagochtend, 7 december 2020.namens de 3.000 
amateurvoetbalverenigingen in Nederland met circa duizend verschillende voetbalshirts het 
woord ‘STIL’ op het Malieveld in Den Haag gelegd. De voetbalbond vraagt hiermee aandacht 
van de overheid voor het amateurvoetbal dat vanwege de coronamaatregelen sinds 13 
oktober stilligt. 
"Ruim 600.000 volwassen amateurvoetballers staan stil. Zij zitten al maandenlang thuis 
terwijl sporten en bewegen juist zo hard nodig zijn voor hun gezondheid en weerstand. Een 
teamsport is een effectief middel in de strijd tegen maatschappelijke problemen zoals 
bewegingsarmoede, overgewicht en eenzaamheid. Veldvoetbal is veilig in de buitenlucht, 
maar dit mag slechts in groepjes van vier of eerder zelfs twee. Dat is voor een team 
nauwelijks te doen, laat staan week in week uit vol te houden. Jeugdteams mogen binnen de 
eigen vereniging trainingspotjes spelen maar raken dit na twee maanden ook wel beu. Dat 
blijft niet zonder gevolgen. Veel Nederlanders zijn vanwege de coronamaatregelen minder 
gaan sporten of hier zelfs helemaal mee gestopt, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in 
opdracht van NOC*NSF", aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB. 
"Wij willen dat volwassenen weer als team kunnen trainen. Veilig in de buitenlucht, met 
onderling 1,5 meter afstand en de kantines en kleedkamers dan nog even dicht. Laat jeugd 
lokaal wedstrijden spelen, een zogenaamde ‘fietscompetitie’. Dat geeft ze weer een impuls 
om te blijven sporten terwijl de reisbewegingen minimaal blijven", vervolgt Van der Zee. "We 
sluiten de ogen niet voor de coronacijfers maar laten we ook kijken naar wat nu al wél veilig 
kan. Deze mogelijkheden zijn er en staan al beschreven in ons ‘Plan B: Blijven voetballen in 
tijden van corona’. Dus laat ons niet langer onnodig stilzitten. Stilstand is achteruitgang, 
bewegen is gezond!! 
 
Uniek sportief en sociaal netwerk 
Nederland telt bijna 3.000 amateurvoetbalverenigingen. Elke gemeente heeft minimaal één 
voetbalclub waar de mensen samen sporten of als vrijwilliger samenwerken. Dit sportieve en 
sociale netwerk is uniek in de wereld, maar loopt naarmate de huidige beperkingen langer 
blijven duren ook gevaar. De KNVB heeft in totaal 1,2 miljoen leden. 

➢  
 
 

 
 



 

 

     

 
 
Beste clublid, ouder of vrijwilliger, 
 
Ook dit jaar verkoopt de voetbalvereniging Hooglanderveen weer oliebollen, waarmee we de 
clubkas een beetje kunnen spekken. En dat kunnen we in deze corona-tijd goed gebruiken. 
 
In de 42 jaar traditie van oliebollen bakken is er dit jaar toch een verandering gekomen. Het is 
namelijk niet mogelijk om ons traditioneel bakproces corona-proof uit te voeren. Maar niet getreurd, 
want voor dit jaar we hebben de bakkerij Van der Kletersteeg bereid gevonden de oliebollen voor 
ons te bakken. We zijn onze sponsor hier erg dankbaar voor. Dat betekent een ander, maar zeker zo 
kwalitatief hoogwaardig product als de oliebol die je van ons gewend bent. 
 
Wij verkopen dit jaar de oliebollen van bakkerij Van der Kletersteeg voor de prijs van de 
ambachtelijke bakker en de marge is voor de club. Dat betekent dat de prijs dit jaar hoger is dan je 
van ons gewend bent. Wij hopen dat je bereid bent deze extra bijdrage te leveren voor de club door 
hier jouw heerlijke oliebollen te bestellen. 
 
Om zo min mogelijk contact momenten te hebben, sturen wij je na deze bestelling een 
betaalverzoek en als deze voldaan is leveren wij de oliebollen op de door jou geselecteerde datum 
en op het vermelde adres. 
 
We verzoeken je, gezien de situatie, dit jaar zoveel mogelijk vooraf te bestellen en te laten leveren. 
Daarom leveren we jouw oliebollen in het gebied met postcodes 3825, 3826 en 3829.  
Toch staan we dit jaar ook weer met een aangepaste verkoopkraam voor bakkerij Van de Kletersteeg 
aan de Van Tuyllstraat op woensdag 30 december van 08:00-16:00 uur en oudejaarsdag  
(donderdag) 31 december van 08:00-14:00 uur. 
 
Op de website van de vereniging staat een link waar u de oliebollen kunt bestellen. 
 

Een zak van 10 oliebollen kost 10 euro 
  

Voor overige vragen, stuur een mail naar oliebollen@vvhooglanderveen.nl  
of bel Hans de Nooij 06-30508001 
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en zien uw bestellingen graag verschijnen. 
De Oliebollencommissie 
 

 

mailto:oliebollen@vvhooglanderveen.nl


 

 

      
 

 
 

Winterstop. 
Ondanks het feit dat er géén competitie voetbal is, is er toch een winterstop. 
In deze periode rond de feestdagen wordt niet getraind en gevoetbald. 
Belangrijke data: 

- De laatste trainingen voor de jeugd en de senioren selecties worden gehouden in de week tot 
en met donderdag 17 december. 

- De laatste training voor de World League is op woensdag 16 december. 
- De World League en Euro League spelen op zondag 13 december de laatste onderlinge 

wedstrijden. 
- Op zaterdag 19 december worden de laatste onderlinge wedstrijden gespeeld voor de 

winterstop. 
- Het complex is gesloten vanaf zondag 20 december tot en met zondag 3 januari 2021. 
- Vanaf maandag 4 januari kan weer getraind worden. 

Meer hierover in de komende Dribbelaar. 
 
 

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. 
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     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 
 

Zaterdag    19  december   2020: 

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

Oefen 09:00 
Hooglanderveen JO11-
1/JO11-2/JO11-3 

Hooglanderveen JO11-
1/JO11-2/Jo11-3 

 

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO13-4 Hooglanderveen JO12-4  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO14-2 Hooglanderveen JO15-4  

Oefen 13:00 Hooglanderveen JO17-3 Hooglanderveen JO16-5  

Oefen 09:00 Hooglanderveen MO11-2 Hooglanderveen MO13-3  

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

 

 
 

Zaterdag      9  januari    2021: 

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

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

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO9-5 BFC JO9-5  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO9-6 BFC JO9-6  

Oefen 09:00 Hooglanderveen JO9-7 BFC JO9-7  

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

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

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

 

De eerstvolgende Dribbelaar komt uit op dinsdag 22 december. 

Dat is tevens de laatste Dribbelaar van dit kalenderjaar 2020. 

Dit om zoveel mogelijk nieuws mee te nemen richting de winterstop die dan 

is begonnen. 

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

