
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 17 – wk 52 

 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Vanaf 2022 alléén onkosten- en vrijwilligersvergoeding  
in het amateurvoetbal. 
Van de KNVB. 
Vanaf het seizoen 2022/’23 mogen amateurvoetballers géén andere vergoeding meer 
ontvangen dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding 
volgens de vrijwilligersregeling. Dat voorstel heeft de bondsvergadering van de KNVB 
maandag goedgekeurd. 
Binnen het amateurvoetbal is al langer discussie over het betalen van spelers en onder welke 
voorwaarden dat wel en niet zou moeten worden toegestaan. 
 
Contractspelers 
Onder de nieuwe regelgeving mogen verenigingen nog steeds spelerscontracten afsluiten die 
zijn geregistreerd bij de KNVB. Daarmee zijn deze spelers contractspelers zoals vastgelegd in 
de reglementen van de bond. 
 
Betalen door derden verboden 
De nieuwe regelgeving verbiedt echter verenigingen om spelers voor deelname aan 
wedstrijden en trainingen te betalen via derden, zoals sponsors of aan een vereniging 
gelieerde stichting. Zo blijven alleen amateurspelers over die géén vergoeding ontvangen, 
behalve een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de 
vrijwilligersregeling. 
 
Handhaving 
De handhaving van de nieuwe regels gaat steekproefsgewijs plaatsvinden, op basis van high 
trust, high penalty. Clubs en spelers zullen worden gestraft wanneer ze de regels overtreden. 
Dat kan voor spelers bijvoorbeeld gaan om lange uitsluitingen of schorsingen en voor clubs 
om plaatsing in een lagere klasse of het inhouden van maximaal vijf wedstrijdpunten op de 
ranglijst van de lopende competitie. 
 
Ingangsdatum 
De nieuwe regelgeving gaat vanaf het seizoen 2022/’23 in. Zo kunnen amateurverenigingen 
en spelers optimaal worden voorgelicht door de KNVB en hebben ze voldoende gelegenheid 
om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. 
 
 
 



 

 

     ➢ Charles van Altena ook volgend seizoen de hoofdtrainer. 
De Technische Commissie en hoofdtrainer Charles van Altena zijn tot overeenstemming 
gekomen om de lopende samenwerking met een jaar te verlengen. 
Dat betekent dat Charles komend seizoen voor het derde jaar aan het roer staat bij het 
eerste elftal. In deze bijzondere tijd van Corona bleken beide partijen tijdens de jaarlijkse 
evaluatie zeer tevreden over het ingezette pad en de gemaakte progressie. 
Het virus heeft een enorme impact op het vorige seizoen gehad, terwijl het nog hoogst 
onzeker is hoe de lopende competitie wordt hervat. De vereniging vindt het ondanks deze 
omstandigheden belangrijk om al vroeg in het seizoen rust en stabiliteit te waarborgen 
richting de toekomst. 
 

➢ Corona maatregelen per 15 december 2020. 
Het kabinet heeft maandagavond 14 december aangekondigd dat Nederland voorlopig t/m 
19 januari 2021 in ‘lockdown’ gaat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  
Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen: 
* Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan. 
* Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 
meter afstand. 
* Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens 
de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. 
* Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten. 
* Alle binnensportaccommodaties blijven gesloten. 
* Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie. 
* Alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie 
mogen doorgaan. 
 
De maatregelen die zijn afgekondigd op 14 december hebben ook gevolgen voor de plannen 
rondom de herstart van de competities. Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat een 
herstart van de competities op 16/17 januari er logischerwijs niet meer inzit. Daarnaast staat 
ook vast dat het niet meer haalbaar is om de huidige seniorencompetities in z’n geheel te 
hervatten. Van alle scenario’s die eerder zijn gecommuniceerd in ‘Plan B’ liggen er daarom 
nog twee op tafel: 
* De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie 
wordt gespeeld 
* Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft 
Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet en de tijd die teams 
nodig hebben om weer te kunnen ‘optrainen’.  
De definitieve keuze voor een van deze scenario’s en de concrete uitwerking 
ervan zal daarom pas na de persconferentie van 12 januari bekendgemaakt kunnen worden. 
Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse jeugdcompetities. 
 

➢ Bericht van de KNVB voor de wedstrijdsecretarissen. 
Donderdag 17 december. 
Helaas liggen de competities in het amateurvoetbal voorlopig nog stil. Op dit moment is het 
nog onduidelijk wanneer er weer gestart kan worden. Half januari volgt er een besluit over de 
vorm waarin de competities worden hervat. Omdat er in ieder geval de komende weken niet 
gevoetbald wordt, worden er in december ook nog geen indelingen voor de jeugd 
gepubliceerd.  
Zodra we weer beginnen, is het van belang dat alle bondsteams juist zijn gevuld. De 
Teamindex, die is gekoppeld aan de spelers die in het bondsteam zitten, wordt berekend op 
het moment dat duidelijk is hoe de herstart van de competities in het amateurvoetbal eruit 



 

 

     gaat zien. Als wedstrijdsecretaris is het dus belangrijk, om voor de bepaling van de 
Teamindex, te zorgen voor de juiste bondsteams. Hierdoor kunnen de competitieleiders de 
teams van jouw vereniging in een zo’n gelijkwaardig mogelijke poule indelen.  
Wanneer we weer gaan voetballen, moeten er veel wedstrijden opnieuw worden ingepland. 
Daardoor is vanaf 23 november de weergave van de uitslagen en het wedstrijdprogramma in 
Sportlink Club en/of Voetbal.nl geblokkeerd. Hierdoor is voorkomen dat de clubs zijn 
overspoeld met onnodige automatische mailberichten en pushmeldingen. De actuele 
wedstrijdplanning wordt weer zo spoedig mogelijk zichtbaar gemaakt als bekend is wanneer 
de competities worden hervat. 
 

➢ Clubman Arnold Eggenkamp overleden. 
  

 
 
Vanochtend (16 december 2020) ontvingen we het trieste bericht dat Arnold Eggenkamp op 86 
jarige leeftijd is overleden. 
70 jaar geleden begon Arnold als selectiespeler bij Hooglanderveen. Jarenlang maakte hij daar 
deel uit van de selectie. Na zijn jaren als speler is hij nog doorgegaan als assistent-
scheidsrechter bij het eerste. 
In 1989 werd hij gevraagd als materialenman. Op het oude complex had hij een materialenhok 
die hij beheerde alsof het zijn woonkamer was. Van vele hoofdtrainers en clubgenoten ontving 
hij complimenten hierover. En terecht. Hij deed het ook zo bevlogen, dat hij zelfs voor andere 
clubs hiervoor benaderd werd. Maar zijn hart lag bij voetbalvereniging Hooglanderveen. 



 

 

     Niet alleen op het oude complex heeft Arnold als vrijwilliger vele voetstappen staan, ook op 
het nieuwe complex heeft hij vele bardiensten gedraaid. Samen met maatje Ton vormde hij 
een vast duo achter de bar. Ook wel bestempeld als het bekende duo van Muppets (foto 
hangt nog achter de bar in de kantine). Want kritisch kon hij zijn. 
Het kon en moest altijd beter. Maar van zo’n bevlogen iemand, die zoveel uren belangeloos 
in de club stak, was commentaar altijd welkom. We zijn er alleen maar beter van geworden. 
Het was ook niet zo vreemd, dat toen we in 1999 begonnen met de titel “supervrijwilliger van 
het jaar”, Arnold de eerste vrijwilliger was die de prijs in ontvangst mocht nemen. 
Hij was voor de club een echte supervrijwilliger! 
We wensen zoon Bert, familieleden en vrienden sterkte met verwerken van dit verlies. 
Het bestuur. 

 

➢ Slot kalenderjaar 2020. 
Na de toespraak van Minister President Rutte verandert er helaas en ook gelukkig niet heel 
veel voor vv Hooglanderveen.  
Als club volgen wij de richtlijnen zoals deze geformuleerd worden door de KNVB en het 
NOC/NSF.  
De jeugdteams mogen op dezelfde voet verder. Voor deze categorie organiseren wij als club 
de trainingen en op zaterdag de onderlinge wedstrijden. Voor de senioren is het helaas terug 
naar trainen met maximaal twee personen.  
Deze week sluiten wij de periode voor de kerst af met aanstaande vrijdag de laatste 
trainingen en zaterdag de laatste onderlinge wedstrijden van 2020.   
Op maandag 4 januari starten wij weer op met de trainingen en op zaterdag 9 januari met de 
onderlinge wedstrijden.  
Wij zullen dan zeker ook weer een beroep op u gaan doen om zich aan te melden als Corona 
coach voor de zaterdagen en zondagen.  
Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een mooi en sportief 2021.  
Met sportieve nieuwjaarsgroet, 
Het bestuur. 
 

➢ Frank de Boer bedankt vrijwilligers VV Hooglanderveen. 
We hebben met z'n allen een zwaar en bijzonder jaar achter de rug. 
VV Hooglanderveen heeft zich op zijn eigen manier aangepast om leden betrokken te houden 
en hen de mogelijkheid te bieden om te kunnen blijven voetballen. We begrijpen maar al te 
goed dat dit nooit was gelukt zonder de tomeloze inzet van alle trouwe vrijwilligers. 
Daarom hebben we iets speciaals voor al die vrijwillig(st)ers die VV Hooglanderveen zo'n 
warm hart toedragen. 
Frank de Boer bedankt alle vrijwillig(st)ers van VV Hooglanderveen. Speciaal voor alle 
vrijwilligers van VV Hooglanderveen heeft bondscoach Frank de Boer een videoboodschap 
opgenomen. Want ook de bondscoach weet: Ook VV Hooglanderveen als amateurclub kan 
niet zonder vrijwillig(st)ers. 
Bekijk de video hier en deel 'm snel en simpel met alle vrijwillig(st)ers. 
Zie de link op de website van de vereniging. 
Namens iedereen bij de KNVB: 
bedankt voor jouw inzet en tot in 2021! 

 
 
 
 
 



 

 

     

 
 

 
 
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 
 

 
 
 

 
 

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. 
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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      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 5 januari 2021. 

 

Het bestuur wenst iedereen hele prettige feestdagen en vooral een heel 

gezond 2021. 

Hopelijk komt het moment snel dat wij allemaal weer mogen voetballen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

