
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 23 – wk 07 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ KNVB: Nieuwe aanpak racisme en discriminatie. 
Uit de Telegraaf van dinsdag 9 februari 2021. 
Als mensen op of rond het voetbalveld getuige zijn van racisme of discriminatie, kunnen ze 
dat voortaan via een nieuwe app (DiscriminatieMelder) snel doorgeven aan de KNVB. 
Meldingen van incidenten in het betaalde voetbal gaan direct naar de veiligheidscoördinator 
in het stadion. Voor het amateurvoetbal gaan de meldingen naar Discriminatie.nl. De KNVB 
ontvangt een overzicht van verenigingen waar incidenten zijn gemeld en een 
geanonimiseerde beschrijving van het incident. Vervolgens neemt Discriminatie.nl contact op 
met de melder en wordt, als de melder dat wil, de KNVB betrokken. De KNVB neemt contact 
op met de vereniging. Ook kan de zaak worden voorgelegd aan de secretaris van de speciaal 
aanklager discriminatie. 
 

➢ Jubileumboek 75 jaar  >>  >>  Foto’s gezocht 1ste team 1995-2007. 
Een groep fanatieke club-iconen en hoe kan het dan ook anders, ere-leden; Gert van den Hul, 
Kees Steenbeek en Gerard Brundel zijn bezig met de samenstelling van een jubileumboek. 
Met hulp van anderen zijn zij nog op zoek naar foto’s voor dit jubileumboek en vroegen de 
webmasters het volgende verzoek op de website / facebook te plaatsen. Bij deze: 
Wie kan ons helpen aan foto's over de periode 1995 t/m 2007 van het eerste elftal. In deze 
periode waren onder andere Cor Smink en Joop van Zijl trainer. 
De foto’s kunnen gestuurd worden naar onderstaand e-mailadres 
c.j.steenbeek@hotmail.com 
 

➢ Onder 23 competitie in de B-categorie. 
KNVB biedt O-23 competitie in de B-categorie aan om jeugdleden te 
behouden. 
Normaliter maken voetballers na het spelen in de O19 de overgang naar de senioren. Met de 
O23-competitie in de B-categorie hoopt de KNVB clubs handvaten te geven om jonge 
voetballers te helpen in de overgang naar uiteindelijk het seniorenvoetbal.  
De O23-competitie kan worden gezien als een verlenging van het jeugdvoetbal. 
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     De afgelopen twee seizoenen heeft er onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot een 
eventuele O23-competitie. Aanleiding voor dit onderzoek is dat jaarlijks veel spelers in de 
leeftijdscategorie 16 tot 19 jaar stoppen met voetballen. Het gaat hierbij met name om 
spelers die voetballen in de B-categorie en de overstap moeten maken naar het 
seniorenvoetbal. 
Een belangrijk motief om te stoppen blijkt de te grote stap die spelers ervaren wanneer zij 
vanuit de junioren doorstromen naar de senioren. De grote verschillen in leeftijd en 
levensfase tussen teamgenoten en tegenstanders hebben een grote impact op deze 
voetballers. In de zoektocht naar een oplossing zijn afgelopen seizoen bijeenkomsten 
gehouden met ruim 500 amateurclubs en zijn er diverse voetballers geïnterviewd. Hieruit 
kwam de wens voor een O23-competitie in de B-categorie sterk naar voren. 
 
Nog urgenter 
Door de impact van het coronavirus heeft de competitie voor de huidige O19-spelers veelal 
stil gelegen. Hierdoor heeft deze groep voetballers niet of nauwelijks in competitieverband 
kunnen voetballen in de laatste twee reguliere seizoenen bij de junioren. Dit maakt de 
invoering van de O23-competitie nog urgenter voor het behoud van deze groep. 

 
➢ Speeldagenkalenders amateurvoetbal seizoen 2021 – 2022 bekend. 

De speeldagenkalenders voor het amateurvoetbal van het seizoen 2021/’22 zijn bekend. De 
tweede en derde divisie van het amateurvoetbal beginnen komend seizoen in het weekeinde 
van 21 en 22 augustus 2021. De hoofdklasse mannen begint een weekend later op 28 en 29 
augustus. De meeste reguliere competities gaan van start in het weekend van 25 en 26 
september 2021. 
Bij het samenstellen van het speelschema voor het amateurvoetbal is uitgegaan van een 
situatie waarbij het weer mogelijk is in competitieverband te kunnen voetballen. 
 
Enkele belangrijke zaken voor het seizoen 2021/'22 op een rij: 

• Evenals vorig seizoen is in de kalenders van categorie B (senioren en jeugd) rekening 
gehouden met de schoolvakanties. 

• Op basis van de resultaten van een eerder onder spelers en bestuurders gehouden enquête 
wordt de proef in district Noord met betrekking tot de bekercompetitie opnieuw toegepast 
voor dit seizoen. De eerste ronde van de beker van de categorie B senioren mannen wordt in 
knock-out vorm gespeeld. In Zuid 2 geldt eveneens dat er in dit kader ook sprake is van een 
proef, met dien verstande dat deze wordt toegepast bij de categorie B voor de jeugd. 

• Op landelijk niveau komt een aparte kalender van schema 8 voor de organisatie van een O23 
competitie.  
Voor de O23 competitie in categorie B wordt, op basis van het aantal aanmeldingen, de 
speeldagenkalender op een later stadium bekendgemaakt. 

• Een aparte kalender voor de pupillen (JO7 t/m JO12) die ook in het komende seizoen in 4 
fasen gaan spelen.  
 
4-FASENMODEL 
Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m JO12) ziet er sinds het seizoen 2020/’21 iets anders uit. 
Het vier fasen-model is ingevoerd. Het seizoen wordt opgesplitst in 4 fasen, 2 in het najaar en 2 in het 
voorjaar. 
De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van de teaminschrijving van 
de vereniging. In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur te beperken en wordt er niet 
gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden komen voor deze leeftijdscategorieën te 
vervallen. 
 

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/62461/knvb-biedt-o-23-competitie-de-b-categorie-aan-om


 

 

     Passend voetbalaanbod 
Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind en hoe hij/zij optimaal plezier beleeft aan 
het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich daarbinnen ontwikkelt. De belevingswereld 
van de pupillen en hun ambities en drijfveren om te voetballen zijn het uitgangspunt voor de 
inrichting van dit voetbalaanbod. Eén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om 
pupillenteams sneller te herindelen, mits noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores 
voor en worden er meer wedstrijden gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans 
is. Dit laatste leidt tot meer plezier bij de kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen langer 
blijven voetballen. 
 

Pilot 
Gedurende het seizoen 2019/’20 heeft er in West 1 en West 2 een pilot plaatsgevonden met dit 4-
fasenmodel. Uit de ervaringen bleek dat betrokkenen bij het pupillenvoetbal (wedstrijdsecretarissen, 
trainers/coaches, ouders) positief zijn over de nieuwe opzet. Met name het sneller en proactief 
kunnen herindelen en de duidelijkheid over de speeldagenkalender voor het hele seizoen worden als 
(zeer) positief ervaren. Daarnaast werd aangegeven dat niet voetballen tijdens schoolvakanties, als 
prettig en rustgevend beschouwd wordt. 
 

Speeldagenkalender 
De speeldagenkalender geeft vooral duidelijkheid, de speeldagen staan vast voor de pupillenteams, 
van Onder 7 tot en met de Onder 12 en is er voorafgaand aan het seizoen duidelijkheid over de 
speeldata. De weekenden waarin wordt gespeeld staan vast en er zijn geen beker- of 
inhaalweekenden. Het 4-fasenvoetbal neemt de wedstrijdsecretarissen van de verenigingen dus veel 
(extra) werk uit handen. Door de vrijgekomen ruimte kunnen verenigingen zelf meer activiteiten 
organiseren, zoals zaalvoetbal in de winter of toernooien. 
 

PUPILLENVOETBAL 
Sinds het seizoen 2017/’18 speelt het gehele amateurvoetbal met aangepaste wedstrijdvormen voor 
pupillen. De wedstrijdvormen zijn aangepast om zo de betrokkenheid van spelers te verhogen en 
jongens en meiden in een wedstrijdvorm te laten spelen die beter aansluit bij hun ontwikkelingsfase. 
De Onder 8 tot en met Onder 10-pupillen spelen op een verkleind kwartveld (42,5m x 30m) 6 tegen 6 
wedstrijden. Deze duels worden begeleid door een spelbegeleider die de spelers zoveel mogelijk de 
ruimte geeft het spel zelf te ontdekken en daar waar nodig fluit om de spelregels uit te leggen. De 
Onder 11- en Onder 12-pupillen spelen op een versmald half veld (64m x 42,5m) 8 tegen 8 
wedstrijden. De wedstrijden staan onder leiding van een pupillenscheidsrechter. 
 

Informeren betrokkenen 
Het is essentieel om alle betrokkenen in het pupillenvoetbal volledig te informeren over spelregels en 
andere informatie van de wedstrijdvormen, om zo het plezier en de ontwikkeling van de kinderen te 
realiseren. Om de vereniging in staat te stellen om deze belangrijke doelgroepen te voorzien van de 
correcte informatie, is er een online ‘toolbox’ ontwikkeld, met daarin alle flyers, posters en andere 
documenten voor zowel de trainers/coaches, spelbegeleiders, ouders en andere betrokkenen. Deze 
toolbox is hieronder te downloaden. Indien er vragen zijn, kan de vereniging contact opnemen met de 
KNVB Technisch Jeugdcoördinator in hun regio. Klik hiervoor op het linklok 
'Verenigingsondersteuning' onderaan deze pagina. 
 

Spelplezier 
Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen kinderen vaker aan de bal en gaan ze 
meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit bovendien 
beter aan op de belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het 
vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen. 
 

ONDER 6 
Voor de allerjongste kinderen (van 4 of 5 jaar) die voor het eerst in aanraking komen met voetbal, 
adviseert de KNVB om te spelen in een 2 tegen 2 wedstrijdvorm. In deze wedstrijdvorm komen de 
kinderen veel aan de bal, scoren ze veel en hebben ze een hoge betrokkenheid bij het spel. 



 

 

     Deze wedstrijdjes worden bij voorkeur in toernooivorm, intern op de club of met (buurt)verenigingen, 
georganiseerd. De KNVB organiseert geen competitie voor deze wedstrijdvorm. Bij voorkeur worden 
de pupillen bij iedere wedstrijd onderling van team gewisseld zodat er steeds andere teams ontstaan. 
Optioneel kan er door de kinderen ook 4 tegen 4 gespeeld worden. De spelregels van 2 tegen 2 
komen overeen met de wedstrijd 4 tegen 4. 
 

ONDER 7 
Voor de pupillen Onder 7 is het belangrijkste dat zij spelenderwijs het voetbalspel (leren) ontdekken. 
Dit betekent dat het voetbalaanbod erop gericht moet zijn om iedere pupil zoveel mogelijk optimaal 
spelplezier en ontwikkeling te bieden in een voor hem/haar prettige omgeving. 
Het aanbod (via de wedstrijdvorm 4 tegen 4) kan op verschillende manier aangeboden worden aan de 
pupillen: 

• Binnen de eigen vereniging. 

• Lokaal of regionaal, waarbij met een aantal verenigingen in gezamenlijk overleg het 
voetbalaanbod wordt ingericht. 

• Deelname aan het KNVB-voetbalaanbod, waarbij de pupillen regionale toernooitjes spelen. 
Als de vereniging zelf of met andere verenigingen het aanbod organiseert, adviseren wij de spelvorm 
4 tegen 4 met de spelregels in onderstaande flyer. 
 

ONDER 8, 9 EN 10 
De pupillen onder 8, onder 9 en onder 10 spelen 6 tegen 6 wedstrijden op een bijna kwart veld 
(42,5m x 30m). 
 

Spelbegeleider 
De scheidsrechter neemt bij deze leeftijdscategorie voortaan de rol aan van spelbegeleider.  Hij of zij 
beweegt niet in maar langs het veld en geeft de spelers zoveel mogelijk de ruimte het spel zelf te 
ontdekken. Alleen bij het duidelijk overtreden van de spelregels grijpt de spelbegeleider in en legt 
deze uit. 
 

Uitslagen en standen 
Bij de Onder 8 t/m Onder 10 pupillen worden geen uitslagen en standen meer gepubliceerd. Dit is in 
lijn met de ontwikkeling van de nieuwe wedstrijdvormen waarbij het draait om het vergroten van het 
spelplezier van pupillen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uitkomend in Onder 8 en Onder 9 nog niet 
in staat zijn om weken vooruit te kijken en daarom geen echte interesse hebben in rangen en 
standen. 
Het bijhouden van een competitie en toewerken naar een kampioenschap blijkt vooral van waarde en 
belang voor trainers, leiders en ouders. Dit kan leiden tot onnodige spanning en druk wat ten koste 
gaat van het spelplezier van het kind. De KNVB houdt wel de uitslagen bij om teams op het juiste 
niveau in te delen. 
 

ONDER 11 EN ONDER 12 
De Onder 11 en onder 12 pupillen spelen 8 tegen 8-wedstrijden op een bijna half veld (42,5 x 64m). 
De wedstrijden worden bij deze leeftijdscategorieën geleid door een pupillenscheidsrechter. Vanaf de 
Onder 11 leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief uitslagen en ranglijsten. 
In tegenstelling tot de Onder 8, 9 en 10 pupillen worden de wedstrijden bij deze 
leeftijdscategorieën geleid door een pupillenscheidsrechter. Vanaf de Onder 11 
leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief rangen en standen. 
 

➢ Maandag en dinsdag, 15-16 februari  >>  Géén trainen. 
In verband met de gesteldheid van de velden, zowel kunstgras als echt gras, zal er maandag 15 en 
dinsdag 16 februari nog geen training of andere activiteit op ons sportpark zijn. 
Dinsdag zal bekeken worden of er weer velden bespeelbaar zijn. 

 



 

 

      

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    20  februari    2021: 

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

Oefen 10:15 Tottenham Hotspur AS Roma  

Oefen 10:15 Hooglanderveen JO13-3 Hooglanderveen JO14-3  

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

JO10-1/JO10-2/JO10-3/JO10-
4 

 

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

Oefen 10:15 Borussia Dortmund PSG  

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

 

Zaterdag    27  februari    2021: 

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

  Programma nog niet bekend   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

