
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 22 – wk 06 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Routekaart amateurvoetbal voor restant van het seizoen. 
Nadat het kabinet dinsdag de routekaart met coronamaatregelen heeft gepresenteerd, kan 
de KNVB dit vandaag opvolgen met de eigen routekaart voor het amateurvoetbal. Hierin 
speelt de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het coronavirus de hoofdrol. Veel 
scenario’s zijn hierdoor eerder al gesneuveld, maar het doel van de KNVB blijft om opties 
open te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen als dat (weer) kan. 
Sportiviteit blijft de leidraad. 
 
Hervatting mogelijk 
Alleen voor de categorie A* is er nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen 
te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. In dat geval geeft het 
sportieve aspect de doorslag (eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en dan zijn 
promotie en degradatie nog mogelijk. In de routekaart van het kabinet staat dat volwassenen 
vanaf het eerstvolgende risiconiveau (‘ernstig’) weer volledig mogen trainen met maximaal 
een elftal. Hierdoor blijft de optie – ondanks alle onzekerheden – bestaan dat de competities 
voor de categorie A dit seizoen alsnog afgerond kunnen worden. 
 
We willen het liefst het seizoen met een competitieve eindstrijd afsluiten en de tijd zal leren 
of dat mogelijk is 
 
De KNVB hanteert voor de senioren veldcompetities in categorie A een uiterste startdatum in 
het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder 
beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen 
zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Voor de jeugd 
uitkomend in de categorie A is de uiterste startdatum van de competities in het 
speelweekend van 17 en 18 april. Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al 
zonder beperkingen kunnen trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode van 
2-3 weken. Alle jeugdteams (incl. O19) moeten in dat geval vanaf 24 maart zonder 
beperkingen kunnen trainen. 
Voor het zaalvoetbal geldt een uiterste startdatum van 19 april. Ook voor de zaalteams wordt 



 

 

     een minimale voorbereidingsperiode gehanteerd waarin zonder beperkingen getraind kan 
worden van 4-5 weken. Vanaf 22 maart moeten in dat geval de zaaltrainingen kunnen 
starten. 
Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet 
afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden alle competities in de 
categorie A definitief niet meer hervat. 
 

➢ Niet onnodig uitsluiten. 
Column van Jan Dirk van de Zee. 
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “De routekaart van het kabinet geeft 
perspectief aan volwassenen om bij een eerstvolgende versoepeling weer zonder 
beperkingen te kunnen trainen. Ondanks alle onzekerheid, blijven we daarom de optie 
openhouden voor onze hoogste amateurteams om dit seizoen alsnog af te ronden. We willen 
niet onnodig opties uitsluiten, zeker als dit de eerdere sportieve prestaties teniet doet en we 
voor het tweede achtereenvolgende jaar geen promotie/degradatie hebben. We willen het 
liefst het seizoen met een competitieve eindstrijd afsluiten en de tijd zal leren of dat mogelijk 
is.” 
KNVB Regio Cup 
Wanneer de competities niet meer worden hervat, stromen teams uitkomend in de categorie 
A door naar de gisteren aangekondigde KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale 
competities die door de KNVB worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de 
coronamaatregelen dit toelaten. Medio februari start de KNVB met een inventarisatie onder 
de clubs in de categorie A over mogelijke deelname aan de KNVB Regio Cup. 
De KNVB wil voor de amateurverenigingen kleinschalige regionale competities organiseren 
voor het vervolg van het huidige seizoen: de KNVB Regio Cup. Dit gebeurt in elk geval voor de 
teams in de Categorie B** veld en zaal en pupillen. 
Hier komt de Categorie A* bij als deze competities ook niet meer op tijd kunnen worden 
hervat vanwege de coronamaatregelen. De startdatum en duur van de KNVB Regio Cup zijn 
uiteraard ook afhankelijk van deze beperkingen. 
Inventarisatie medio februari 
De regionale aanpak zorgt voor minder lange reisafstanden en vergroot de kans op 
aantrekkelijke lokale derby’s. Vanaf medio februari start de KNVB voor de Categorie A een 
inventarisatie van welke clubs met welke teams mee zouden willen doen. Teams in de 
Categorie B doen standaard mee tenzij men zich afmeldt. De nadere invulling van de KNVB 
Regio Cup, zoals het aantal teams per poule, hangt onder meer af van de tijd die dit seizoen 
nog beschikbaar zal zijn om wedstrijden te spelen. 
Voor de Categorie A liggen er nog scenario’s op tafel waarin het huidige seizoen een vervolg 
krijgt. De deadlines hiervoor verschillen. De KNVB publiceert woensdag 3 februari een 
routekaart met alle deadlines en mogelijkheden voor alle competities. 
Mogelijkheden benutten 
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Na al die maanden wil iedereen 
dolgraag weer voetballen en wij willen hiervoor alle mogelijkheden benutten. Dus als het 
oppakken van de huidige competities geen optie meer is, dan kunnen de teams verder in de 
KNVB Regio Cup. We hopen dat eerst de volwassenen ook weer normaal mogen trainen. Veel 
van deze 600.000 voetballers zitten thuis en bewegen nauwelijks, terwijl sporten in de 
buitenlucht juist goed is voor de gezondheid en weerstand, zowel lichamelijk als geestelijk. 
Vervolgens willen we dat iedereen weer lekker wedstrijden kan spelen, want dat hebben we 
allemaal zo enorm gemist.” 
 
 
 



 

 

     Categorie A veld: 
Tweede divisie 
Derde divisie 
Hoofdklasse 
1e t/m 5e klasse 
Onder 23 
Reserve Hoofdklasse t/m 3e klasse 
Vrouwen, topklasse t/m 3e klasse O23 
O19 t/m O13 (Ere)divisie t/m Hoofdklasse (excl. O18, div. 1-4) 
Categorie B senioren, junioren en pupillen veld: 
Alle overige teams. 

 
➢ Verlichting vanaf nu automatisch geregeld. 

Beste leider & trainer, 
De club is overgestapt op een online bedieningsplatform voor de veldverlichting. Dit betekent 
dat de verlichting automatisch in- en uitschakelt. Dit gebeurt aan de hand van de geplande 
wedstrijd- en trainingstijden en de  zonsondergang. Dit betekent ook dat handmatige 
bediening van de verlichting niet meer mogelijk is. Voor jullie betekent dit dus dat je zelf niks 
meer aan en uit hoeft en kan zetten. De verlichtingsplanning wordt gemaakt op basis van de 
officiële trainingstijden en wedstrijdprogramma's. 
Inschakeling gebeurt alleen op momenten dat daglicht onvoldoende is (rekening houdend 
met de zonsondergang). In dat geval is de verlichting ingeschakeld vanaf 15 minuten voor het 
eerste geplande gebruik tot en met 15 minuten na het laatste geplande gebruik (10 minuten 
na de eindtijd wordt de verlichting al gedempt als waarschuwing). Inschakeling gebeurt per 
veld. Alleen het pannaveld schakelt in vanaf de eerste lamp op de velden die aangaat tot en 
met de laatste lamp die uitgaat. 
Het bestuur. 

 
➢ Komende week, tot en met 14 februari, geen voetbal. 

Gezien de weersvoorspellingen voor de komende week zijn alle trainingen en wedstrijden 
t/m zondag 14 februari afgelast. Indien mogelijk beginnen 
we op maandag 15 februari weer met trainen. Geniet van de sneeuw en het ijs deze week! 
Het bestuur. 

 
➢ Hooglanderveen sluit aan bij Onder 23 competitie. 

De KNVB is dit seizoen gestart met het aanbieden van Onder 23-voetbal op selectieniveau. 
Vorig seizoen kwam deze aankondiging vrij laat in het seizoen, waardoor wij al vrij snel tot de 
conclusie kwamen dat het nog geen haalbare kaart zou zijn om dit seizoen deel te nemen. 
Een aantal grote verenigingen uit de buurt heeft dit seizoen wel al deelgenomen en daar 
horen wij veel positieve reacties over. De verwachting is dat Onder 23-voetbal de komende 
seizoenen een enorme toevlucht gaat nemen en dat er ook op recreatief niveau competities 
in deze leeftijdsklasse gestart gaan worden. Dat laatste zal echter komend seizoen nog niet 
van toepassing zijn. 
Het Technisch Hart heeft in de eerste seizoenshelft uitgebreid gesproken over de voors en 
tegens van het deelnemen aan de Onder 23-competitie. Daarbij zijn wij tot de conclusie 
gekomen dat een Onder 23-team een perfecte brug kan slaan tussen het einde van de 
jeugdopleiding en het eerste elftal. Met het introduceren van een Onder 23-team zal de 
jeugdopleiding als het ware verlengd worden tot een oudere leeftijd. Bovendien speelt de 
Onder 23 op zaterdag, waardoor jongens in de leeftijdsgroep van 19 tot 23 jaar nog niet de 
keuze hoeven te maken of zij op zondag willen speken. We hopen en verwachten al met al 
dat we vruchten zullen plukken van deze keuze door de aanwas van eigen jeugdspelers naar 



 

 

     het eerste elftal te optimaliseren. 
Het Onder 23-team zal naast het tweede elftal gaan fungeren. Beide teams kunnen spelers 
leveren aan het eerste elftal, afhankelijk van de gevraagde positie en de beschikbare 
kwaliteiten. In ieder geval de komende seizoenen zal er nog niets veranderen aan het tweede 
seniorenteam als selectiegroep. We zien echter bij andere verenigingen wel dat soms de 
keuze wordt gemaakt om tweede elftallen als selectieteam terug te trekken en de Onder 23-
groep als opleidingsteam en achtervang van het eerste elftal te gebruiken. Deze interne en 
externe ontwikkelingen voor tweede elftallen zullen we de komende jaren nauwlettend in de 
gaten blijven houden. Waar wel een wijziging plaatsvindt is bij de JO19-1. Vanaf komend 
seizoen zal de JO19-1 verdwijnen als hoogste selectieteam bij de jeugd. De JO18-1 zal 
geformeerd worden als nieuw vlaggenschip bij de jeugd. 
De huidige spelersgroep van de JO19-1 zal vrijwel in zijn volledigheid overgaan naar het 
nieuwe team en zal verder worden aangevuld met enkele jongere talenten. We zijn verheugd 
dat we in de persoon van Marino Osimani een gedreven trainer in huis hebben die komend 
seizoen de talenten van de Onder 23 zal begeleiden. Marino is dit seizoen nog trainer van de 
JO19-1. In zijn kielzog heeft ook Arie den Ouden laten weten om komend seizoen met de 
JO19-1 mee te gaan naar de Onder 23, in de rol van assistent-trainer. Ook daar is de 
vereniging erg content mee. 

 
 
 
 

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. 
 

 
 

Zaterdag    13  februari    2021: 

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

     

Géén wedstrijden, dit in verband met de sneeuw en vorst. 
 

Zaterdag    20  februari    2021: 

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

     

Programma komt volgende week in de Dribbelaar. 
 
 
 
 
 

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

