
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 24 – wk 08 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Lomans verlengt sponsorcontract met 5 jaar. 
In december 2020 hebben we met Joost den Otter, algemeen directeur van Lomans 
totaalinstallateur, een nieuwe sponsorovereenkomst afgesloten voor maar liefst 5 jaar. 
Begin februari hebben we dat officieel bevestigd met het ondertekenen van de nieuwe 
contracten. We zijn verheugd dat deze platina sponsor hiermee aangeeft vertrouwen in onze 
vereniging te hebben voor de toekomst. 
Naast deze vorm van ondersteuning gaat Lomans ons ook assisteren bij de realisatie van de 
uitbreiding van de accommodatie. Het installatie pakket wordt door hen verzorgd. 
In een aanbesteding kwam Lomans als beste partij naar voren. Dat vinden we als 
sponsorcommissie heel prettig want op het moment dat we als vereniging diensten inroepen 
van derden benaderen we altijd onze sponsors die actief zijn in die tak van sport. 
 
Joost den Otter, ooit gestart als stagiair bij Lomans totaalinstallateur, nu directeur bij het 
ruim 100 jaar oude familie bedrijf, geeft aan dat Lomans haar ruime ervaring inzet om jonge 
technici zelf op te leiden. Er is al jaren een tekort aan goed geschoold technisch personeel en 
Lomans doet daar wat aan. 

Sinds september vorig jaar is Lomans, in samenwerking met MBO Amersfoort, de Lomans 
Academy gestart. Hier worden jongeren opgeleid voor beroepen in de installatietechniek op 
mbo-niveau 2 en 3; vanaf aankomende september ook op niveau 4. Ze doen vier dagen per 
week praktijkervaring op en krijgen één dag per week les. 
De droom van Joost is om op termijn alle functies binnen Lomans via de Academy op te 
leiden. “Waar het eigenlijk met name over gaat is dat Lomans gelooft in mensen en daar ook 
veel in wil investeren en dan niet alleen in geld.” Iedere deelnemer aan de Lomans Academy 
krijgt binnen het bedrijf een buddy. Met deze praktische ondersteuning worden jonge 
technici voorbereid op diverse uitdagende projecten binnen de Lomans familie. 
Met deze sponsoring wil Lomans naast maatschappelijk verantwoord ondernemen ook 
aandacht vragen voor deze bijzondere manier van opleiden in de Lomans Academy. 
 
 
 



 

 

     Wij voelen ons bij VV Hooglanderveen ook wel één grote familie en zijn dan ook blij om zulke 
gepassioneerde ondernemers als sponsor te mogen hebben. We zijn dan ook trots dat 
Lomans totaalinstallateurs verbonden is én blijft aan onze mooie club. 

Lomans totaalinstallateur - Goed voor elkaar - www.lomans.nl 
De sponsorcommissie. 
 

➢ Pakken we aan of kijken we weg? 

Column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. 
Als de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst ons iets heeft geleerd, is dat institutioneel 
racisme en discriminatie in onze samenleving wijdverspreid is en niet alleen in het voetbal 
bestaat. Daarom de vraag: hoe voorkom je het in de toekomst? Welke stappen moet je 
nemen om de bewust en onbewust ingesleten denkbeelden en patronen met wortel en tak 
uit te roeien? 
 
Toen Excelsior-spits Ahmad Mendes Moreira op 17 november 2019 racistisch werd bejegend, 
stonden we in het voetbal op dezelfde manier met de rug tegen de muur. Anders dan bij de 
Belastingdienst was dat niet onze eerste keer. Het voetbal staat bol van de incidenten waarbij 
mensen worden uitgekafferd en uitgesloten. Als de dag van gisteren kan ik me herinneren 
dat ik onder de rook van Rotterdam naar een wedstrijdje stond te kijken van pupillen onder 
de acht jaar en er door ouders en spelertjes oerwoudgeluiden werden gemaakt. Maar niet 
alleen dat. Hoe vaak wordt er niet gescholden en getierd langs de lijn? De KNVB houdt alle 
meldingen bij en vanaf 17 november 2019 is het aantal bijna verdubbeld van 2 naar 3,5 per 
week.  
Juist daarom stonden collega Eric Gudde van het betaald voetbal en ikzelf op 8 februari op 
het dak van amateurclub vv. Zeeburgia in Amsterdam om het aanvalsplan ‘ons voetbal is van 
iedereen’ te presenteren. Geflankeerd door drie ministers ontvouwden we onze gezamenlijke 
maatregelen tegen racisme en discriminatie. In gewoon Nederlands: begrip voor elkaar en 
normaal doen.  
Vorige week, een jaar na dato, hebben we in een televisieprogramma op YouTube laten zien 
wat er tot nu toe van dat aanvalsplan terecht is gekomen. Hoe er met name aan de 
bewustwording is gewerkt. Met als belangrijke stap het aanstellen van oud-prof Houssin 
Bezzai als KNVB-programmamanager racisme en discriminatie. Er is veel tot stand gekomen 
met Houssin als aanjager en verbinder tussen alle partijen. Van de campagne #onelove, die 6 
op 10 voetballers én fans heeft bereikt tot speciale trainers, opleidingen en opvoeding. 
Daarnaast zijn straffen verhoogd, speciale aanklagers aangesteld en is de  
discriminatie-meldingsapp gelanceerd. De commissie Mijnals, met voorzitter Humberto Tan 
en prominente leden als Ruud Gullit, geeft ondertussen gevraagd en ongevraagd advies aan 
de directie van de KNVB. De commissie pleit voor een voorbeeldsportbond: meer vrouwen, 
LHBTI’ers en medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in alle lagen van de 
organisatie. Of zoals Gullit zegt: “Als bestuurders of organisaties er anders uitzien, ga je 
anders naar ze kijken.”  
Samen dus racisme en discriminatie signaleren, sanctioneren en voorkomen. Daar gaat het 
om.  
Toch maak ik me zorgen. Het voetbal moet nog beginnen, maar door de impact van corona, 
lijkt het erop dat de belangstelling voor de problemen wegebt. Alsof het er niet meer is. 
Daarom zou ik nu al willen ijveren voor een verlenging van het aanvalsplan. Of nog liever: een 
aanpak vanuit nationaal belang. Willen we echt een inclusieve samenleving, zonder racisme 
en discriminatie, dan is een speciaal gezant nodig die de koers bepaalt en boven alle partijen 
staat. Niet alleen voor de sport, maar maatschappij-breed. Een mooie suggestie voor de 
naderende verkiezingen. 

https://www.lomans.nl/
http://maillink.knvb.nl/f/a/oS5yC2oGYiXfDjQUyieloQ~~/AAAAAQA~/RgRiDpn7P0UFY2xpY2tEK2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RFpIRnE5azdHcE1XA3Nhc0IKYCL7FCxgqbRK0FISdy52ZGJvb21AY2hlbGxvLm5sWAQAAAED


 

 

     ➢ 1 op de 5 verenigingen dieper in financiële problemen. 
Naar schatting ruim 20% van alle amateurvoetbalverenigingen in Nederland loopt ten 
onrechte hun NOW 3.0 compensatie mis. Het gaat om 600 tot 700 verenigingen die een of 
meerdere trainers in loondienst hebben. De misgelopen vergoeding bedraagt gemiddeld 
3.500 euro per vereniging, een extra en onnodige financiële strop in een tijd dat het water bij 
veel verenigingen al aan de lippen staat als gevolg van de coronabeperkingen. 
 
Weeffout 
De verenigingen lopen de beschikbare compensatie buiten hun schuld om mis door een 
weeffout in het NOW-toewijzingssysteem. De gedupeerden komen normaal gesproken in 
aanmerking voor deze tijdelijke loonsteun om de werkgelegenheid tijdens de coronacrisis te 
ondersteunen. De compensatie wordt echter afgewezen vanwege een bureaucratische regel. 
Als referentiemaand heeft de overheid juni 2020 gekozen, uitgerekend de maand waarin veel 
amateurclubs vanwege de zomerstop (juni/juli) geen trainers op de loonlijst hebben staan. Zij 
deden in hun belastingopgave voor deze maand een zogenoemde nihilaangifte, met als 
gevolg dat zij nu ten onrechte geen NOW-compensatie krijgen toegewezen. Deze wordt 
standaard afgewezen. Een wijziging van de peilmaand naar bijvoorbeeld april 2020 zou voor 
de gedupeerde verenigingen een oplossing zijn. 
 
Breder probleem 
De KNVB heeft dit probleem onder de aandacht gebracht bij verschillende 
overheidsinstanties, zoals het UWV en de ministeries van SZW en VWS. Na meerdere 
gesprekken hierover is er helaas nog geen oplossing. Wel heeft de 
SP schriftelijk Kamervragen hierover ingediend bij de betrokken ministers. Volgens deze partij 
levert de bureaucratische regel meer problemen op binnen de sport. 
 
Oproep 
Deze onnodige regel kost het toch al geplaagde amateurvoetbal in totaal ruim 2 miljoen 
euro. Ik roep het kabinet op om dit te repareren voordat mede hierdoor onherstelbare 
schade ontstaat. 
 
De KNVB doet het kabinet daarom (opnieuw) de oproep om dit te herstellen. Jan Dirk van der 
Zee, directeur amateurvoetbal: "Door de coronamaatregelen zijn wedstrijden al 
maandenlang niet toegestaan en kantines waren het afgelopen jaar meer dicht dan open, 
inkomsten blijven uit. Het kabinet bepaalt de maatregelen die nodig zijn om het aantal 
coronabesmettingen tegen te gaan en organisaties die hierdoor inkomsten mislopen worden 
in de loonkosten gecompenseerd. Tenzij je te maken krijgt met deze bureaucratische regel, 
dan krijg je namelijk helemaal niets. Daar wordt tot nu toe overheen gestapt, maar het leed 
wordt daar niet minder van. Deze onnodige regel kost het toch al geplaagde amateurvoetbal 
in totaal ruim 2 miljoen euro. Nu de omvang hiervan bekend is, roep ik het kabinet op om dit 
te repareren voordat mede hierdoor onherstelbare schade ontstaat." 
In Nederland kunnen 1,2 miljoen mensen georganiseerd voetballen dankzij de bijna 3.000 
verenigingen en honderdduizenden vrijwilligers. 
 

➢ Alternatieven liggen klaar. 
Uit het AD van donderdag 18 februari 2021. 
Als KNVB competities stopzet, kun je plannen concreet maken. 
Als de reguliere voetbalcompetities niet worden hervat, dan is het amateurseizoen nog niet 
definitief voorbij. 
Op allerlei niveaus wordt gewerkt aan het opzetten van alternatieve competities, die mogelijk 
later in het voorjaar met publiek gespeeld kunnen worden. Zo zijn er onder meer plannen 



 

 

     voor een Utrechts kampioenschap met IJsselmeervogels, Spakenburg, Eemdijk en de 
“Gelderse infiltrant” Sparta Nijkerk. 
Ook heeft trainer Maikel Manasse van De Posthoorn het voortouw genomen voor een 
alternatieve competitie voor derde en vierdeklassers in Amersfoort. “Op zich is alles rond. Wij 
zoeken alleen nog een sponsor.”  Trainer Ernst Kraak van ASC Nieuwland laat weten dat er 
plannen voor een competitie zijn met onder meer SO Soest, CJVV, Hooglanderveen en 
Veensche Boys.  “Al zijn het oefenwedstrijden, het zorgt toch voor een bepaalde beleving 
in deze vreemde tijd.”  VVOP gaat waarschijnlijk met Terschuurse Boys en vier Veluwse 
clubs in zee. In de Valleiregio (Valleivogels, Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude) 
worden onderlinge derby’s opgetuigd, terwijl ook in Baarn en Soest de koppen al bij elkaar 
zijn gestoken voor een onderlinge strijd. “Maar goed, we zitten nu eerst op de KNVB te 
wachten”, schetst trainer René Ribberink van ’t Vliegdorp. “Pas als ze de competitie definitief 
stopzetten, kun je de plannen concreet gaan maken.” 
 
Enkele quotes bij dit artikel. 

Als je denkt dat je spelers in vier, vijf weken tijd fit kan krijgen na 

bijna een jaar stilstand, dan ben je niet van deze planeet. 

- Charles van Altena, trainer Hooglanderveen. 
 

Stug volhouden aan de noodzaak van 5 tot 6 weken voorbereiding 

vind ik een bekrompen gedachte in een tijd waarin flexibiliteit vereist 

is. 

- Sebastiaan Bruins, doelman Hoogland. 
 

Ik denk dat een alternatieve competitie het beste alternatief is voor 

het einde van het seizoen. De competitie is klaar. 

- Tom de Greef, aanvoerder Woudenberg. 
 

Wat mij betreft maken wij de competitie niet meer af. Ik moet ook 

zeggen dat het helemaal niet meer bij mij leeft. 

- Eric Speelziek, trainer Sparta Nijkerk. 
 

Op dit moment trainen we ook niet meer. Toen de groepjes van vier 

werden gehalveerd, zijn we gestopt. 

- Harry Oussoren, trainer SC Hoevelaken 
 

➢ Multi-Sport & voetbal fun dag. 
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en wil jij in de voorjaarsvakantie een te gekke sportieve dag 
beleven? Sportivun organiseert op vrijdag 26 februari een multi-sportdag én  
Voetbal Fundag op de velden van vv Hooglanderveen! 
Tijdens de multi-sportdag doe je de hele dag te gekke sporten en spellen. Denk aan 
bubbelvoetbal, knotshockey en al jouw favoriete spellen van de gymles. De Voetbal Fundag 
staat in het teken van één ding: voetbal! Dit zijn geen tactische of technische trainingen. Nee, 
je doet de gekste en tofste voetbalspellen, zoals latje trap, voetbaldarts en voetgolf. Ook 
hebben we een snelheidsmeter, zodat je kunt meter hoe hard je schiet! 
De sportactiviteiten duren van 10:00 tot 15:00 en deelname kost €35,-. De inschrijving loopt 
via Sportivun. Mochten de sportdagen toch niet doorgaan? Dan krijg je jouw inschrijfbedrag 
gewoon teruggestort. Je loopt dus geen enkel risico! Aanmelden voor de multi-sportdag of 
Voetbal Fundag? Ga naar www.sportivun.nl 

http://www.sportivun.nl/


 

 

     ➢ Voor Cor Kok is er ‘slechts één vaste klus’. 
Uit het AD van zaterdag 20 februari. 
Cor Kok werd bij voetbalvereniging Hooglanderveen in 2005 uitgeroepen tot 
“Supervrijwilliger van het Jaar”. In 2017 werd hij in de regio Amersfoort verkozen tot 
‘Clubheld van het Jaar’. Ook in Coronatijd blijft de 76-jarige vrijwilliger actief voor de 
“Veners”. 
“Toen ik 18 jaar geleden met vervroegd pensioen ging, hadden ze op Hooglanderveen, waar 
ik tot met veertigste gevoetbald heb, behoefte aan een duizendpoot”, aldus Kok. 
“Ik was toen al een tijdje alleen omdat mijn vrouw was overleden. Dus ik vond het wel een 
uitkomst om op deze manier weer onder de mensen te komen. Eerlijk, ik verveelde me geen 
dag op de club”. 
Er is normaliter veel werk te doen, legt Kok uit. “Dat begint maandagochtend vroeg. Samen 
met een paar clubgenoten, die net als ik al een tijdje gepensioneerd zijn, klussen we wat. 
Vaste prik is een kopje koffie met z’n allen om half elf. Dat is nu wel anders. Er is slechts één 
vaste klus. En dat is het trekken van de kalklijnen op de grasvelden. Dat doe ik nu 1 keer per 
maand. In de zomermaanden doe ik dit werk elke week. Andere moeten de lijnen opnieuw 
worden uitgetekend. En dat is een rotklus. 
Verder ruimt Kok deze maanden af en toe wat rommel op die de voetballende kinderen 
doordeweeks op de velden laten rondslingeren. “Dat is het. Nu fiets ik drie tot vier keer per 
week vanaf stadswijk De Koppel in Amersfoort naar de club. Weer of geen weer, ik heb er 
geen moeite mee. 

  
 

 

Inleveren digitale pasfoto voor digitale spelerspas: 
Alle jeugdspelers, jongens en meisjes, die zijn geboren in 2010 moeten volgend jaar een digitale 
spelerspas hebben met daarop een foto. 
De spelers hoeven zelf niets te doen voor de spelerspas. 
Dit wordt door de KNVB geregeld. 

Belangrijk: 
Voor die spelerspas heeft de vereniging een digitale pasfoto nodig. 
De genoemde spelers, dus geboren in 2010,  kunnen een foto nemen met een mobiele telefoon en 
deze foto mailen naar  
ledenadministratie@vvhooglanderveen.nl 
Neem aub een foto met alleen het hoofd en schouders. 
Doe dit aub snel zodat dit tijdig is geregeld. 
Alvast dank voor ieders medewerking. 
Ledenadministratie, 
Gert van den Hul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ledenadministratie@vvhooglanderveen.nl


 

 

      

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    27  februari    2021: 

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

1 11:30 JO12-1-2-3/A JO12-4  

1 10:00 JO13-2 JO13-5  

1 10:00 JO13-4 JO13-6  

1 10:00 JO13-1 JO14-1  

1 11:30 JO15-4 JO14-2  

1 10:00 JO13-3 JO14-4  

1 13:00 JO15-1 JO15-3  

1 11:30 JO15-2 JO16-3  

1 11:30 JO16-1 JO17-2  

1 10:00 JO16-2 JO19-5  

1 13:00 
Sevilla Dames (JO19-1/17-
1/17-2/15-1/15-2) 

Real Madrid Madrid Dames 
(JO19-1/17-1/17-2/15-1/15-
2) 

 

1 13:00 

Atletico Madrid Dames 
(JO19-1/17-1/17-2/15-1/15-
2) 

Real Sociedad Dames (JO19-
1/17-1/17-2/15-1/15-2) 

 

1 13:00 
BarcelonaDames (JO19-1/17-
1/17-2/15-1/15-2) 

Valencia Dames (JO19-1/17-
1/17-2/15-1/15-2) 

 

 
 

Zaterdag      6  maart     2021: 

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

  Programma nog niet bekend   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

