
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 19 – wk 03 

 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Gezocht    >>>   Keeperstrainer voor de vrijdagavond. 
Vrijdagavond traint de groep niet-selectiekeepers, inmiddels meer dan 30 jongens en meisjes. 
Onder de bezielende leiding van Inge Rehorst en 4 assistenten. 
Omdat er deze winterstop een trainer gestopt is (weggekocht door andere vereniging ;-) )  
zijn we nu op zoek naar een nieuwe keeperstrainer voor de vrijdagavond.  
Bij voorkeur uiteraard iemand met keeperservaring, zelf keeper geweest of keeperstrainer-
ervaring. 
Het tijdstip van de trainingen is 18.00 - 20.00 uur. Het liefst zoeken we iemand die 2 uur kan 
trainen, maar met 1 uur zijn we al enorm geholpen. De functie is een vrijwilligersfunctie, dus 
niet betaald. 
Wil je inlichtingen over deze mooie job: 
Dat kan, neem dan contact op met Michel Martens onze keepers-coördinator via email: 
coordinator-keepers@vvhooglanderveen.nl of met Inge Rehorst, de hoofdkeeperstrainer van 
de vrijdagavond via email : i.rehorst1@telfort.nl 
 

➢ Contractverlengingen voor het nieuwe seizoen. 
Contractverlengingen voor het nieuwe seizoen. 
Ondanks het vreemde seizoen waar we ons in bevinden zijn diverse contracten voor komend 
seizoen verlengd. Nadat de verlenging van de samenwerking met hoofdtrainer Charles van 
Altena in december al was aangekondigd, is het bestuur tevreden dat ook voor een aantal 
andere belangrijke posities continuïteit naar komend seizoen is gewaarborgd. We 
verwachten richting eind januari ook op trainersvlak bij de jeugd nieuws te kunnen melden.  
 
Voor nu betreft het de volgende contractverlengingen: 
Roger Lantinga is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen als trainer van het tweede elftal 
bij de senioren. Dit seizoen begon het tweede elftal met twee overwinningen uit drie 
wedstrijden, voordat de competitie werd stilgelegd. In het verwezenlijken van de ambitie om 
met het tweede elftal de stap te maken naar de reserve hoofdklasse, zal Roger ook tijdens 
het seizoen 2021 - 2022 voor de groep staan. 
Richard van Beek is inmiddels al vier jaar verbonden aan de vereniging. In zijn eerste jaar als 
trainer van de JO19-1 wist hij promotie naar de vierde divisie af te dwingen. Daarna heeft hij 
zich in een nieuw avontuur en uitdaging gestort als Hoofd Jeugdopleiding Bovenbouw, 
destijds een nieuwe functie bij de club. Na de recentelijke succesvolle afronding van de 
KNVB-cursus Hoofd Opleiding C zal Richard ook komend seizoen de trainers in de bovenbouw 
begeleiden. 
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     Mike van den Ban is dit seizoen nieuw begonnen als Hoofd Jeugdopleiding Onderbouw, 
waarin hij onder meer verantwoordelijk is voor het verder neerzetten van het concept 
'breder opleiden'. Naar tevredenheid van beide partijen tekent Mike voor twee jaar bij. 
 

➢ Spelregelbewijs seizoen 2021 – 2022  >>>>  HAAL HET NU 
Bericht van de KNVB. 
Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de 
KNVB het spelregelbewijs ingevoerd. Dit seizoen is het voor de spelers en speelsters geboren 
in het jaar 2004 verplicht het spelregelbewijs te halen. Zij hebben tot hun eerste officiële 
wedstrijd in het seizoen 2021/’22 de tijd om het spelregelbewijs te halen. Juist nu kunnen de 
spelers en speelsters aan de slag omdat er vanwege het coronavirus de eerstkomende tijd 
helaas nog niet gevoetbald kan worden. 
Het is essentieel op tijd het spelregelbewijs te halen. Als leden uit het genoemde 
geboortejaar het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen 2021/‘22 namelijk niet 
voetballen.  
 
Rol voor verenigingen 
Voor verenigingen ligt er een belangrijke taak om de gegevens van de spelers (actuele e-
mailadressen) op orde te hebben in Sportlink Club én de betreffende spelers/speelsters erop 
te attenderen dat zij het spelregelbewijs moeten gaan behalen. 
Spelers/speelsters kunnen zich met het juist vastgestelde e-mailadres registreren voor het 
KNVB account om daarna te kunnen inloggen op de website van Voetbalmasterz, waar zij 
kunnen oefenen en uiteindelijk het spelregelbewijs kunnen behalen. 
 
Lees aub ook deze mededeling die al vaker in de Dribbelaar heeft gestaan. 
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. 
 

➢ Nog twee opties voor hervatting amateurs. 
Uit AD van donderdag 14 januari. 
De KNVB heeft nog steeds twee opties op tafel liggen voor een hervatting van de 
amateurvoetbalcompetities bij de senioren. 
Vanwege de lockdown, die in december inging en door het kabinet is verlengd, is het niet 
mogelijk om de volledige competitie uit te spelen. Het uitspelen van alleen de eerste 
competitiehelft of alle seniorencompetities opdelen in twee poules, zijn volgens de KNVB nog 
wel mogelijke opties. 
“Ondanks de verlenging van de lockdown is het nu nog te vroeg om een definitief besluit te 
nemen over een van deze scenario’s”, aldus de voetbalbond. “Hoewel het er niet makkelijker 
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     op wordt, blijven beide scenario’s nog steeds realistisch en haalbaar. Met de eerstvolgende 
persconferentie kopen we van het kabinet meer duidelijkheid te krijgen over versoepelingen 
voor de sport. Op basis hiervan zal uiterlijk in de week van 9 februari een besluit worden 
genomen over de hervatting van de competities”. 
Op dit moment mogen de seniorenteams slechts in groepjes van maximaal twee personen 
trainen. Onderlinge wedstrijden, zoals bij de jeugd tot 18 jaar, zijn niet toegestaan. De KNVB 
houdt er rekening mee dat voorafgaand aan een eventuele herstart van de competitie de 
seniorenteams eerst een paar weken normaal in groepsverband moeten kunnen trainen. 
Op het betaald voetbal na worden alle sportcompetities in oktober stilgelegd, toen de 
tweede coronagolf zich aandiende. In het amateurvoetbal was de nieuwe competitie toen 
net begonnen. 
 

➢ Angst bij clubs voor ledenverlies groeit. 
Uit AD van donderdag 14 januari. 
In financieel opzicht zullen de meeste amateurvoetbalclubs het nog wel een tijdje redden, 
maar de vrees voor ledenverlies wordt steeds groter. 
Al sinds oktober liggen alle competities voor amateurs stil. “En dat gaat steeds meer pijn 
doen”, zegt Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenvereniging 
Amateurvoetbalverenigingen (BAV), waarbij zo’n 1600 clubs zijn aangesloten. “Financieel 
redden  de clubs het misschien nog wel. Maar het wordt steeds moeilijker om binding te 
houden met de leden”. 
De jeugd tot 18 jaar mag blijven trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen. Het probleem zit 
bij de senioren, die slechts in groepjes van maximaal twee personen mogen trainen. “Spelers 
van selectieteams zijn vaak nog wel gemotiveerd. Maar bij de meeste lagere elftallen wordt 
nu al maanden niet getraind. Je hoort regelmatig: “Ik ben nu vrij op zaterdag of zondag, dat 
bevalt eigenlijk best goed”. Of voetballers gaan andere sporten ontdekken, zoals tennis. 
Mensen krijgen een ander levensritme. Dat gaat leden kosten”, aldus Van Olffen. 
Vooralsnog krijgt de BAV geen signalen dat amateurclubs op omvallen staan. “Maar ze zitten 
nu wel in de fase dat ze hun spaarrekeningen moeten aanwenden. Dat spaargeld is vaak 
bedoeld voor onderhoud aan het complex of verduurzaming, zoals de aanschaf van  
LED-verlichting . Maar veel van die plannen blijven in de koelkast staan en gaan misschien wel 
het vriesvak in. Want de vaste lasten lopen gewoon door en de belangrijkste inkomstenbron, 
de kantineopbrengst, is weggevallen. Sponsors zijn vaal loyaal, maar een sponsor uit de 
horecabranche kijkt ook op welke kosten hij kan besparen.” 
 

➢ Omruilen presentatiepak en kleding. 
Op zaterdag 16 Januari en zaterdag 23 Januari is er tussen 8.15 uur en 15.00 uur de 
mogelijkheid om je presentatiepak, of je wedstrijdkleding te komen ruilen als deze te klein (of 
te groot) is. 
In elk presentatiepak (broek en jasje) staat een nummer dat met elkaar moet 
corresponderen. Mocht het nummer van de presentatiepak met de presentatiebroek niet 
hetzelfde zijn dan wil ik je ook verzoeken om dit in te leveren en krijg je een nieuw pak met 
dezelfde nummers. 
Mochten er jeugdleden zijn (exclusief de Euroleague en Worldleague) die nog geen 
presentatiepak of sporttas hebben, dan kan deze ook op worden gehaald. 
OMRUILEN KLEINE SPORTTAS VOOR GROTE SPORTTAS 
Leden van 13 jaar en ouder (die dus op een groot veld spelen), moeten allemaal een grote 
sporttas hebben. Ben je 13 jaar of ouder en heb je nog een kleine sporttas, dan moet deze 
geruild voor een grote tas. 
Het omruilen vind plaats in de kantine.  
 



 

 

     Uiteraard met alle Corona maatregelen in acht nemend zoals mondkapje en 1.5 meter 
afstand tot elkaar aanhoudend.  
Het is niet de bedoeling dat ouders meekomen. 
Met vriendelijke groet, 
Coen Mulder 
kleding-jeugd@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ Interne competitie van JO13 t/m JO19. 
Doordat het kabinet heeft besloten dat de lockdown nog even doorgaat en er daarmee geen 
reguliere KNVB-wedstrijden kunnen plaatsvinden, is er besloten om vanuit de bovenbouw 
(JO13-JO19) een interne competitie op te zetten. Dit is binnen de regels van de overheid 
toegestaan. Ieder team zal daaraan meedoen en er zijn verschillende poules waarbij we 
hebben gekeken naar de sterkte van ieder team. Zo spelen de selectieteams vaak tegen 
breedteteams van een jaargang hoger om zo een beetje gelijkwaardige tegenstand te krijgen. 
De competities bestaan uit 4 tot 6 teams en gaan beginnen op 23 januari en zullen dus 
ongeveer tot de voorjaarsvakantie gaan lopen. 
Wedstrijdzaken probeert alle wedstrijden zo goed mogelijk te plannen op de normale tijden, 
graag wat flexibiliteit ook van jullie om dit mogelijk te maken. Er zijn namelijk heel veel hele 
velden nodig voor deze competitie. Ook willen we graag aandacht voor de coronacoaches: 
geef je dus op wanneer je kunt. Dit geldt ook voor de vlaggers per wedstrijd. Niet opgegeven 
betekent geen toegang tot het terrein. (zie ook),  
www.vvhooglanderveen.nl/update-corona-coaches-per-team-toerbeurt-update/ 
Heel veel voetbalplezier gewenst de komende weken, 
Commissie Voetbal Bovenbouw. 

 
 

Deze week toch weer een Dribbelaar. 

Er waren weer een heel aantal mededelingen en ook de 

bovenbouw gaat onderling voetballen. 

Ook dit programma wordt nu wekelijks meegenomen in 

de Dribbelaar. 
 
 

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 nog steeds afgelast. 

Wanneer weer gevoetbald kan en mag worden is nog niet bekend, even 

afwachten dus. 
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     De jeugd t/m de Onder 19 mag wel trainen en onderlinge wedstrijden 

spelen. 

Zie daarover berichtgeving op de website van de vereniging. 

www.vvhooglanderveen.nl 
 

Zaterdag    23  januari    2021: 

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

Oefen 10:15 JO11-2 JO11-4  

Oefen 09:00 JO11-8 JO11-6  

Oefen 09:00 JO11-5 JO11-7  

Oefen 09:00 MO11-1 JO11-9  

Oefen 10:15 JO11-1 JO12-1  

Oefen 09:00 JO12-7 JO12-3  

Oefen 11:30 JO14-4 JO12-4  

Oefen 10:15 JO12-2 JO12-5  

Oefen 10:15 JO11-3 JO12-6  

Oefen 10:15 JO14-3 JO13-1  

Oefen 10:15 JO13-4 JO13-5  

Oefen 09:00 JO13-2 JO13-6  

Oefen 11:30 JO16-4 JO15-1  

Oefen 13:00 JO14-2 JO15-3  

Oefen 11:30 JO14-1 JO15-4  

Oefen 13:00 JO17-3 JO16-1  

Oefen 13:00 JO15-2 JO16-3  

Oefen 14:30 JO19-1 JO17-1  

Oefen 13:00 JO16-2 JO17-2  

Oefen 14:30 JO19-2 JO19-3  

Oefen 11:30 JO19-4 JO19-5  

Oefen 09:00 MO13-3 MO11-3  

Oefen 13:00 MO17-2 MO15-1  

Oefen 09:00 JO13-3 MO15-2  
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     Zaterdag    30  januari    2021: 

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

Oefen 11:30 Valencia dames Atletico Madrid dames  

Oefen 10:15 Manchester United dames Chelsea dames  

Oefen 09:00 Twente dames Den Haag dames  

Oefen 10:15 JO12-5 JO11-1  

Oefen 09:00 JO11-8 JO11-5  

Oefen 10:15 JO11-3 JO11-6  

Oefen 09:00 JO11-9 JO11-7  

Oefen 09:00 JO12-1 JO12-2  

Oefen 09:00 JO11-2 JO12-6  

Oefen 09:00 JO11-4 JO12-7  

Oefen 11:30 JO14-5 JO13-1  

Oefen 11:30 JO14-3 JO13-3  

Oefen 09:00 JO13-2 JO13-4  

Oefen 10:15 JO13-6 JO13-5  

Oefen 11:30 JO14-1 JO14-2  

Oefen 11:30 JO15-3 JO15-4  

Oefen 13:00 JO19-4 JO16-1  

Oefen 13:00 JO15-1 JO16-3  

Oefen 13:00 JO15-2 JO16-4  

Oefen 13:00 JO19-5 JO17-2  

Oefen 13:00 JO16-2 JO17-3  

Oefen 14:30 JO19-1 JO19-2  

Oefen 14:30 JO17-1 JO19-3  

Oefen 10:15 Arsenal dames Manchester City dames  

Oefen 09:00 Ajax dames PSV dames  

Oefen 14:30 Barcelona dames Real Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


