
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 20 – wk 04 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Nieuw verenigingslogo. 
Sinds 1 januari 2021 heeft de vereniging een nieuw logo. Een logo met daarin ook de 
clubkleuren, geel en blauw, verwerkt. 
Met ingang van deze week  wordt dit logo ook opgenomen in de Dribbelaar. 
Het oude Dribbelaar logo, bestaat al 48 jaar, zal niet verdwijnen. 
Dergelijke historie mag niet verloren gaan. 
 

➢ Nieuw logo. 
Uit het AD van donderdag 21 januari 2021. 
“Nu met de clubkleuren erin”. 
Hooglanderveen heeft sinds kort een nieuw clublogo. De wit-blauwe kleur  is vervangen door 
geel-blauw. 
“Men  vond het een verouderd logo. Bovendien zijn nu de echte clubkleuren in het logo 
verwerkt”, zegt voorzitter Norbert van Hengstum. In plaats van twee voetballers is in het 
nieuwe logo één voetballer met bal afgebeeld. Het nieuwe logo prijkt inmiddels bovenaan de 
clubsite. 
 

➢ Feestvieren??  Ja, pas in 2022. 
Voetbalclubs Hoogland, Hooglanderveen, Achterveld en Roda’46 bestaan 75 jaar. 
Uit het AD van donderdag 21 januari 2021. 
Hoogland, Hooglanderveen, Achterveld en Roda’46 bestaan in 2021 75 jaar. Een mijlpaal, 
maar feestvieren zit er voorlopig niet in nu corona Nederland nog in zijn greep heeft.  
“In 2022 bestaan we toch ook nog 75 jaar? Dan doen we het dunnetjes over.” 
Over twee weken, op zaterdag 6 februari, zou Hooglanderveen met iets unieks het 
jubileumjaar aftrappen. Het eerste Hooglanderveense Glow-in-the-dark Voetbal 
Kampioenschap stond op de rol. 
Jeugdteams, met spelers vanaf 13 jaar, zouden ’s avonds op een half veld wedstrijden spelen. 
Blacklight-lampen en reflecterende doelpalen, spelerstenue én bal zouden het toernooi met 
een bijzondere sfeer omgeven. Gaat niet door. 
De Grote Voetbal Quiz op 26 maart dan? Streep doorheen. Het toernooi met 7-tegen-7 



 

 

     wedstrijden met bevriende clubs en teams dat de Krasse Knarre had opgezet op 23 mei? 
Helaas. 
Jubileumboek. 
Norbert van Hengstum, voorzitter van Hooglanderveen, is reëel nu de coronacrises 
voortduurt en de lockdown voorlopig doorloopt tot half februari. “Buiten de verschillende 
activiteiten hadden we een groot feest gepland. Op dit moment zien we dat niet zitten, zeker 
niet als we anderhalve meter afstand moeten houden. We kijken of er toch een mogelijkheid 
is om op 17 juni, als we 75 jaar bestaan, het jubileumboek te presenteren.  
Ja, een jubileumboek, een must-have vol tastbare herinneringen, daar streeft elke 
voetbalclub op hoge leeftijd wel naar.  
Vergunningen. 
Plannen voor uitbouw clubhuis. 
Uit de mond van Van Hengstum is een dergelijk verhaal op te tekenen. De club wacht op de 
vergunningen van de gemeente voor de realisering van vijf kleedkamers en de aanbouw aan 
het clubgebouw. Optimistisch werd enkele maanden geleden in het online clubblad 
gesproken over een opleverdatum van eind 2021. Die streefdatum is verlegd naar “ergens in 
2022”, hoopt Van Hengstum. 
 

➢ BUBBEL BEPERKT ONS BLIKVELD. 
Column van Jan Dirk van der Zee,  Directeur amateurvoetbal bij de KNVB. 
Even snel als het goede nieuws was gekomen leek het alweer verdrongen door de hectiek 
van de dag. Coronacrisis, Toeslagenaffaire, Trump, Brexit en de naderende verkiezingen in 
Nederland eisten direct weer alle aandacht op. Toch bevatte het bericht, dat op 7 januari 
werd gedeeld, een geluid waarvan je hoopt dat er meer mee wordt gedaan. 
 

####    Ik heb het idee dat we in zo’n bubbel leven, dat er in de politiek 
onvoldoende ruimte bestaat om stil te staan bij een slimme exit-strategie.    
#### 

 
Bij een proefevenement in Barcelona raakte niemand van de ruim 1.000 deelnemers besmet 
met het coronavirus. Het concert werd georganiseerd om te testen of samenkomsten zonder 
verplichte onderlinge afstand, maar met snel- en PCR-tests, tot nieuwe besmettingen zou 
leiden. Bij de ingang van de zaal moest elke deelnemer een negatieve sneltest kunnen tonen 
en het dragen van een gecertificeerd stoffen masker was verplicht. Onderling hoefden de 
bezoekers geen afstand te houden. Er mocht in de concertzaal worden gezongen en gedanst. 
Nog voordat het resultaat van dit proefevenement bekend werd gemaakt, presenteerde 
werkgeversorganisatie VNO-NCW november vorig jaar het plan voor de ‘test samenleving’. 
Met massaal testen op corona zou de anderhalve-meter-maatregel snel overbodig worden. 
Eerst door de gehele lokale bevolking in regio’s met de meeste besmettingen te laten testen 
(hiermee zou 85 procent van het virus worden teruggedrongen) om daarna horeca, 
sportaccommodaties, kantoren en theaters te openen voor bezoekers met een negatief 
testbewijs. Vervolgens, stelde de werkgeversorganisatie: ‘treedt de laatste fase van het plan 
in; zijn er voldoende blaastesten beschikbaar, kan alles naar ‘vrijwel normaal’, zonder 
anderhalve-meter-maatregel’. 
Het geeft te denken. Zeker nu er in Nederland een begin is gemaakt met het 
vaccinatieprogramma. Welke extra mogelijkheden levert dat ons op? Sterker nog; is daar in 
Den Haag wel voldoende oog voor? 
 
Slimme exit-strategie 
Los van de vraag of je in Nederland niet een voorbeeld moet nemen aan Israël, waar dag en 
nacht geprikt wordt, alsof ze in een oorlogssituatie zitten, is het van groot belang met elkaar 



 

 

     te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een meer ontspannen samenleving. Natuurlijk 
snap ik dat de focus moet blijven op het tegengaan van de overbelasting in de zorg. De 
beelden uit Engeland zijn verontrustend. Het virus komt steeds dichterbij. Maar toch, ik heb 
het idee dat we daardoor in zo’n bubbel leven, dat er in de politiek onvoldoende ruimte 
bestaat om stil te staan bij een slimme exit-strategie. 
Wat doen we bijvoorbeeld met gevaccineerden en niet-gevaccineerden? Welke 
versoepelingen kan dat opleveren? En wat zijn de juridische restricties? Is het een kroegbaas 
straks toegestaan om open te gaan voor ingeënte klanten? Mag je binnenkort met een 
‘vaccinatiepasje’ het voetbalveld weer op? Welke risico’s willen we lopen? Of gaan we 
risicoloos door het leven? 
 
Bewegen is beste medicijn 
 

####    Testen en vaccins creëren een nieuw perspectief.    #### 
 
Overigens vinden wij dat voetballen (en sporten in het algemeen) sowieso al moet kunnen. 
Bewegen is het beste medicijn om gezond te blijven en staat bovenaan onze lobbyagenda. 
Daarnaast biedt de invoering van een (digitaal) coronapaspoort van de overheid nieuwe 
mogelijkheden. 
Niettemin is de status quo van dit moment, dat het amateurvoetbal wacht op het advies van 
het OMT omtrent de risico’s voor de buitensporten. Ook zien we door de verlengde lockdown 
de deadlines voor de beoogde start van de voetbalcompetitie snel op ons afkomen. Er gaan al 
stemmen op, dat we het niet zullen halen. Vooralsnog weiger ik daaraan toe te geven. Testen 
en vaccins creëren een nieuw perspectief. 
 

➢ 240 miljoen extra steun voor de sport. 
Goed nieuws voor voetbalverenigingen. Het kabinet heeft vandaag een nieuw steunpakket 
voor de sport aangekondigd ter waarde van 240 miljoen euro. Dat geld wordt via sport 
specifieke regelingen (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties en de Tegemoetkoming 
Verhuurders Sportaccommodaties) beschikbaar gesteld aan verenigingen. 
Deze steunmaatregelen die zijn ingezet voor 2020 worden hiermee verlengd tot 30 juni 2021.  
“We zijn blij dat het kabinet de steunmaatregelen voor de amateursport verlengt”, zegt Jan 
Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. “Hiermee erkent het kabinet nog 
maar eens het enorme maatschappelijke belang van het unieke Nederlandse 
verenigingsleven. Dit was echt nodig. Door de verlenging van de coronamaatregelen worden 
voetbalverenigingen ongekend hard getroffen. Het water stond velen tot de lippen. Dit 
nieuwe ondersteuningspakket is daarom belangrijk en geeft lucht om samen de eindstreep te 
halen.” 
 

➢ AVONDKLOK    >>    Tips van de KNVB    >> 
De coronamaatregelen hebben een grote impact op alle amateurverenigingen. Ook de 
avondklok die vanaf dit weekend gaat gelden, doet wederom een extra beroep op de 
flexibiliteit van veel verenigingen en vrijwilligers. Met name voor de verenigingen die gelukkig 
wel nog activiteiten organiseren voor senioren- en oudere jeugdteams ligt er een uitdagende 
puzzel. 
Door de avondklok zal er logischerwijs ook meer druk komen op de sportcomplexen. Om 
desondanks ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk kan blijven voetballen hierbij een 
aantal tips: 
TIP 1    Hou er rekening mee dat mensen nog naar huis moeten reizen na de activiteit. Neem 
een ruime marge op in het trainingsschema zodat iedereen op tijd thuis kan zijn. 



 

 

     TIP 2    Verken binnen het trainingsschema of de jongere jeugd eerder kan komen trainen 
waardoor er meer ruimte ontstaat voor de junioren en senioren. Wellicht zijn er 
mogelijkheden om basisschoolkinderen die in de ochtend thuisonderwijs volgen, in de 
middag naar de club te halen, waardoor er meer ruimte ontstaat. 

TIP 3    Combineer teams tot grotere trainingsgroepen om meer trainingsruimte en -tijd te 
winnen. Met grote(re) groepen kunnen dan bijvoorbeeld ‘grote’ partijen, maar ook 
toernooivormen met veel kleine teams op veel kleine veldjes. Voorbeeld daarvan zijn 2:2, 3:3, 
4:4, eventueel met een individuele winnaar. 

TIP 4    Kijk of er andere ruimtes dan de trainingsvelden zijn waar gevoetbald kan worden. Dit 
om trainingsruimte en -tijden vrij te maken voor groepen die beslist op de eigen 
accommodatie moeten trainen. Voorbeelden daarvan zijn: parkeerplaatsen, (school)pleinen, 
tennisbanen, hockeyvelden die wellicht minder intensief gebruikt worden) etc. 

TIP 5    Doe een (extra) beroep op (meer) bijvoorbeeld O17-, O19- en Seniorenspelers die 
studeren of op tijd uit hun werk komen die laat in de middag of voorafgaand aan de 
gebruikelijke trainingstijden in de gelegenheid zijn trainingen te verzorgen of daarbij te 
helpen. Dit kunnen de toekomstige vrijwilligers zijn voor jouw vereniging 

TIP 6    Blijf communiceren met jouw vrijwilligers en blijf hen motiveren activiteiten te doen. 
Binding is vooral nu essentieel. 

 

 

 

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. 

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 
 

Woensdag    27  januari    2021: 

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

1 17:00 MO11-3 MO13-1  

 
 
 
 
 

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


 

 

     Zaterdag    30  januari    2021: 

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

1 11:30 Valencia dames Atletico Madrid dames  

1 10:15 PSG Borussia Dortmund  

1 10:15 Manchester Unites dames Chelsea dames  

1 09:00 Twente dames Den Haag dames  

1 11:30 JO10-1/2 JO10-3/4  

1 10:15 JO12-5 JO11-1  

1 09:00 JO11-8 JO11-5  

1 10:15 JO11-3 JO11-6  

1 09:00 JO11-9 JO11-7  

1 09:00 JO12-1-2-3/A JO12-1-2-3/B  

1 09:00 JO11-2 JO12-6  

1 09:00 JO11-4 JO12-7  

1 11:30 JO14-5 JO13-1  

1 11:30 JO14-3 JO13-3  

1 09:00 JO13-2 JO13-4  

1 10:15 JO13-6 JO13-5  

1 11:30 JO14-1 JO14-2  

1 11:30 JO15-3 JO15-4  

1 13:00 JO19-4 JO16-1  

1 13:00 JO15-1 JO16-3  

1 13:00 JO15-2 JO16-4  

1 13:00 JO19-5 JO17-2  

1 14:30 JO19-1 JO19-2  

1 14:30 JO17-1 JO19-3  

1 09:00 JO8-1/2 JO8-3/4  

1 10:15 JO9-6 JO9-10  

1 10:15 JO9-9 JO9-5  

1 10:15 JO9-7 JO9-8  

1 10:15 Arsenal dames Manchester City dames  

1 09:00 Ajax dames PSV dames  

1 13:00 Barcelona dames Real Madrid  

1 10:15 AS Roma Tottenham Hotspur  

 

Zaterdag      6  februari    2021: 

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

  Programma nog niet bekend.   

 
 


