
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 18 – wk 01 

 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Nieuwjaarsspeech en bekendmaking “Supervrijwilliger”. 
Helaas, deze zondag (3 januari) geen nieuwjaarswedstrijden en -receptie in ons clubhuis. 
Altijd goed voor een volle kantine en plezierige zondagmiddag. 
Gebruikelijk is dat de voorzitter dan een toespraak houdt over hetgeen het afgelopen jaar is 
gebeurd (of niet gebeurd) en wat ons te wachten staat voor het komende jaar. 
Ook maakt hij dan aan het eind van de toespraak altijd bekend wie de prestigieuze titel 
Supervrijwilliger van het jaar in ontvangst mag nemen. 
De lockdown maakt het niet mogelijk nieuwjaarswedstrijden en een receptie te organiseren. 
Daarom heeft het bestuur besloten om de toespraak dan maar op te nemen en de 
Supervrijwilliger te verassen met een bezoek om de prijs uit te reiken. Geurt Hilhorst, onze 
vaste cameraman heeft het allemaal mogelijk gemaakt. 
Zo kan een ieder die dat wenst de toespraak gaan bekijken en zien wie supervrijwilliger 2020 
is geworden.  
Het bestuur wenst je een gezond 2021 met hopelijk weer veel voetbalplezier. 

De toespraak staat op de website van de vereniging. 

 

➢ Fijne feestdagen en een gezond 2021. 
Juist in deze tijd leer je beseffen, 
dat voetbal meer is dan achter een bal aan rennen. 
Eens gaan we weer vrijuit het veld op 
en delen we weer vriendschap, vreugde en verdriet. 
Al zit het nu behoorlijk tegen, 
we blijven bijeen: bestuur, leden, vrijwilligers en sponsors. 
Dat maakt ons dankbaar & sterk en geeft ons kracht & inspiratie,  
waardoor we zelfs in deze tijd hard kunnen doorwerken aan onze toekomst.Wij zijn immers 
een club met ambities. 
Maar voor 2021 is onze grootste wens; jullie gezondheid. 
Daarom wensen wij jou, je familie & vrienden 
Bijzondere fijne feestdagen & een gezond 2021 
Het bestuur. 
 

 
 
 
 



 

 

     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: 

- Vanaf maandag 4 januari kan weer getraind worden. 
 

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 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 11:30 Hooglanderveen JO10-6 Hooglanderveen JO10-7  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO10-8 Hooglanderveen JO10-9  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO10-1 Hooglanderveen JO9-1  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO10-2 Hooglanderveen JO9-2  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO10-3 Hooglanderveen JO9-3  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO10-4 Hooglanderveen JO9-4  

Oefen 10:15 Hooglanderveen MO13-1 Hooglanderveen MO13-2  

Oefen 11:30 Hooglanderveen JO10-5 nvt  

 
 
 

De eerstvolgende Dribbelaar komt uit op dinsdag 26 januari 2021. 

Is er in de tussentijd toch belangrijk nieuws dan komt de Dribbelaar 

eventueel toch een week eerder uit. 

 

 
 
 
 

http://www.voetbal.nl/
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