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Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Barkoki naar de eerste klasse. 
Uit het AD van donderdag 25 februari 2021. 
Nassim Barkoki komt volgend jaar uit voor Roda’46 zaterdag. 
De 23-jarige speler komt over van Hooglanderveen. De technisch begaafde buitenspeler 
Barkoki kan zowel als buitenspeler als op “10” uit de voeten. Barkoki speelde eerder in de 
jeugd van ASC Nieuwland, Hooglanderveen, IJsselmeervogels en Spakenburg. Nu gaat hij in 
Leusden in de eerste klasse spelen. 
 

➢ Begrip voor stoppen amateurcompetities. 
De seniorencompetities in het amateurvoetbal in de categorie A (daaronder vallen de eerste 
elftallen van de tweede divisie tot en met de vijfde klasse) worden dit seizoen niet meer 
hervat. 
Dit zegt de KNVB in reactie op de jongste coronabesluiten van het kabinet. Voor de jeugd- en 
zaalcompetities in de categorie A houdt de voetbalbond de opties nog open. 
Voorzitters van enkele grote amateurclubs lieten weten niet verrast te zijn. Mart Vergouwen 
van Katwijk. ”Wij konden gisteren meteen de conclusie trekken dat het op de een of andere 
manier uitspelen van de competitie uitgesloten is. De spelers onder 27 mogen trainen, maar 
we hebben van 28 en van boven de 30. De voorbereidingstijd om met de hele selectie te 
trainen zal nu hoe dan ook te kort zijn”. 
In grote lijnen sluit Ad Westerhof van AFC zich hierbij aan: “Ons eerste elftal had begin maart 
weer in training gemoeten. Dat gaat niet gebeuren. Ook wij hebben jongens van boven de 28 
in de selectie. Met een half elftal kunnen we het seizoen straks niet hervatten.” 
 

➢ Competities senioren categorie A niet hervat.   
Nadat het kabinet dinsdag, 23 februari 2021, de bestaande maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus grotendeels verlengde, komt de KNVB vandaag met de gevolgen daarvan voor de 
routekaart voor het amateurvoetbal. Door de verlengde maatregelen kunnen in ieder geval 
de seniorencompetities veldvoetbal in de categorie A  
(eerste elftallen Tweede Divisie tot en met Vijfde Klasse) niet worden hervat.  
Voor de jeugd- en zaalcompetities in de categorie A blijven de opties openstaan. 



 

 

     Doordat de competities in de categorie A senioren niet kunnen worden hervat, zal er geen 
promotie en degradatie plaatsvinden. De indeling voor het seizoen 2021/’22 zal worden 
gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020/’21. 
De KNVB hanteerde voor de senioren veldcompetities in de categorie A een uiterste 
startdatum van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder 
beperkingen getraind kon worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen 
zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Doordat de 
maatregelen van het kabinet zijn verlengd tot en met 15 maart, vervalt de optie om deze 
competities te hervatten en de eerste seizoenshelft uit te spelen. 
Ook voor deze teams organiseert de KNVB de KNVB Regio Cup: regionale competities zonder 
promotie of degradatie. Dit aanbod start vanaf het moment dat het kabinet dit toelaat. Begin 
maart start de KNVB met een inventarisatie onder alle teams in de categorie A over mogelijke 
deelname aan de KNVB Regio Cup. 
 
Hoop op hervatting voor de jeugd 
De jeugd uitkomend in de categorie A en de competities tot en met onder 23 kunnen hoop 
blijven houden op hervatting van de competities. De uiterste startdatum van de onder 23-
competities staan gepland voor het speelweekend van 10 en 11 april, die van de 
jeugdcompetities 17 en 18 april. Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al 
zonder beperkingen kan trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode (2-3 
weken). Alle jeugdteams (inclusief O19) moeten in dat geval vanaf 24 maart zonder 
beperkingen kunnen trainen, de onder 23-teams vanaf 17 maart. 
Uiteindelijk zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in de 
samenleving. Het doel van de KNVB blijft om de opties open te houden en de jeugd zoveel 
mogelijk wedstrijden te laten voetballen zodra dat (weer) kan. 
 
KNVB Regio Cup 
De teams uit de categorie A in de competities die niet meer worden hervat, stromen door 
naar de KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale competities die door de KNVB 
worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. 
Begin maart start de KNVB met een inventarisatie onder de clubs in categorie A over 
mogelijke deelname aan de KNVB Regio Cup. 
Alle teams in de categorie B veld-, zaal- en pupillenvoetbal gaan al over naar de KNVB Regio 
Cup. 
 
KNVB REGIOCUP 
We vinden het belangrijk dat alle spelers dit seizoen – zodra de coronamaatregelen dit 
toelaten – weer kunnen doen wat ze het liefste doen: voetballen. Daarom starten we met de 
organisatie van de KNVB Regiocup. Zodra het niet meer mogelijk is om de huidige competitie 
te hervatten wordt deze zowel voor de A als B-categorie georganiseerd. Op deze pagina vind 
je alle informatie rondom deze KNVB Regiocup. 
 

➢ Oproep aan KNVB:  Maak weer routekaart. 
Uit het AD van zaterdag 27 februari 2021. 
De KNVB zou er verstandig aan doen alvast een routekaart voor volgend seizoen te maken. 
Dat zegt Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen 
(BAV).  
Woensdag werd bekend dat de competities in de hoogste categorieën vanwege het 
coronavirus niet meer worden uitgespeeld. “Wie zegt mij dat we op 1 september meer 
kunnen beginnen? Misschien wordt het wel 1 november. Niemand weet het”, zegt van Olffen 
die 1600 clubs vertegenwoordigt. 
 



 

 

     Géén perspectief. 
Van Olffen begrijpt dat de competities zijn stilgelegd. “Er was geen perspectief. Heel veel 
spelers mogen nu nog niets eens trainen en we weten niet wanneer dat wel weer mag. Er is 
geen ruimte meer om nog een half seizoen, want daar praten we over, uit te spelen. Daarbij 
zou ook nog eens het risico bestaan dat vanwege het virus toch weer wedstrijden zouden 
worden afgelast. De KNVB heeft een verstandige beslissing genomen.” 
De grootste zorgen van de BAV liggen op dit moment overigens niet bij de eerste elftallen.  
Van Olffen: “Die blijven wel voetballen. Maar het gevaar dat spelers van lagere teams 
stoppen is veel groter. Die denken nu misschien: Tennis kan wel. Of ze gaan op zondag iets 
heel anders doen met hun gezin. Zij zijn door deze crises in een heel ander ritme 
terechtgekomen. Het is mooi dat in elk geval spelers onder de 27 jaar weer mogen trainen en 
onderlinge wedstrijden spelen. Maar vooral bij de kleinere clubs is dat heel lastig te regelen. 
Simpelweg omdat er te weinig voetballers in die categorie zijn. 
 

➢ Damian Bakker na dit seizoen naar FC De Bilt. 
Uit het AD van dinsdag 2 maart 2021. 
Zaterdageersteklasser FC De Bilt heeft voor komend seizoen Damian Bakker aangetrokken. 
De voetballer (24), die zowel links- en rechtsbuiten uit de voeten kan, komt over van 
Hooglanderveen. Daarvoor speelde hij in de jeugdopleiding van Roda’46.  
Bakker: “Ik ga de uitdaging aan om een niveau hoger te spelen bij een club waar prestatie en 
plezier goed zijn te combineren.” 

 

Aanstellingen selectietrainers bovenbouw. 
In navolging op de eerdere berichten over contractverlengingen bij de staf van de senioren en het 
technisch kader is de vereniging erin geslaagd om ook alle trainersposities voor de selectieteams bij 
de bovenbouw bezet te krijgen voor komend seizoen. We zijn verheugd dat we met een aantal 
trainers hebben verlengd en voor een aantal posities nieuwe trainers hebben aangesteld. 
Het gaat om de volgende aanstellingen: 

➢ Onder 23 
Marino Osimani blijft komend seizoen als trainer verbonden aan de vereniging in de rol van 
trainer van het nieuw op te richten team in de Onder 23-competitie.  
Arie den Ouden zal als zijn rechterhand meegaan naar dit team. 

➢ Onder 18-1 
Ali Hasnaoui is momenteel trainer van de O15-2 en loopt al heel lang rond bij onze 
vereniging. In het verleden heeft hij al diverse tweede selectieteams getraind en op hoog 
niveau gecoacht bij het zaalvoetbal. Ali gaat komend seizoen de opleiding TC3 volgen. 

➢ Onder 17-1 
Marcel van der Ploeg wordt komend seizoen een nieuw gezicht binnen de vereniging als 
trainer van de 17-1. Daarmee volgt hij Buddy Bune op, die na een aantal jaren zijn carrière 
elders gaat voortzetten. Marcel komt uit Amersfoort en is al decennia lang werkzaam op de 
basisschool in Hooglanderveen. Ook is hij ooit zijn trainerscarrière gestart bij onze club, toen 
we nog actief waren op het oude complex. Daarna heeft hij bij diverse club selectieteams in 
de bovenbouw getraind. 

➢ Onder 16-1 
Sjoerd Bronkhorst heeft zich als jongen van eigen club dit seizoen enorm snel ontwikkeld als 
hoofdtrainer bij de Onder 11-1. Komend seizoen krijgt hij de kans om de stap te maken naar 
een juniorenteam in de vorm van de O16-1. Ook zal Sjoerd zich gaan richten op het behalen 
van het TC3-diploma komend seizoen. 
 
 



 

 

     ➢ Onder 15-1 
Ronald Schimmel is al jarenlang een vast gezicht als trainer in onze bovenbouw. Dit seizoen 
als trainer van de JO16-1. Komend seizoen neemt Ronald de JO15-1 onder zijn hoede. 

➢ Onder 14-1 
Komend seizoen blijft eerste elftalspeler Jurriën Ebbes verbonden als trainer van de O14-1. 
Hij zal een duo gaan vormen met Jeroen Snier. Jeroen is nieuw bij de vereniging. Hij heeft 
onder meer in de jeugdopleiding van Almere City gespeeld en speelt momenteel in het eerste 
elftal van Cobu Boys. Samen gaan ze ook verschillende trainersopleidingen volgen. 

➢ Onder 13-1 
Dennis van Westerlaak is dit seizoen nieuw begonnen bij de O13-1. Naar tevredenheid van 
beide partijen heeft Dennis zijn contract met een jaar verlengd. Ook zal hij zich komend 
seizoen storten op de KNVB-cursus TC2. 

➢ Onder 13-2 
De Onder 13-2 is het talententeam dat vorig seizoen in het leven is geroepen om de beste 
Onder 12-spelers al te laten wennen aan een groot veld. André Salomons heeft de 
begeleiding op zich genomen en doet dit met verve. Daarom blijft André ook komend seizoen 
bij dit team. 

We feliciteren alle trainers met hun aanstelling en heten alle nieuwe trainers van harte welkom bij 
de club. Binnenkort volgt ook een update over de trainersposities in de onderbouw. 
 
 

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      6  maart     2021: 

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

 10:15 Tottenham Hotspur AS Roma  

 11:30 
Machester United Dames 
(MO13-1/2/3/MO11-1) 

Arsenal Dames (MO13-
1/2/3/MO11-1) 

 

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

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

 

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

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

 

 10:15 Tottenham Hotspur Borussia Dortmund  

 11:30 
Chelsea Dames (MO13-
1/2/3/MO11-1) 

Everton Dames (MO13-
1/2/3/MO11-1) 

 

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

 10:15 JO11-8 JO11-4  

 09:00 JO11-7 JO11-5  

 09:00 JO11-1 JO11-5  

 10:15 JO11-6 JO11-9  

 09:00 JO11-3 JO12-6  

 09:00 JO12-5 JO12-7  

 10:15 JO12-4 JO13-2  

 09:00 JO13-1 JO13-3  

 10:15 JO12-1/2/3B JO13-5  

 09:00 JO12-1/2/3A JO13-6  

 11:30 JO15-4 JO16-4  

 09:00 
Nr. 1 Meiden Nederlandse 
Competitie 

Nr. 2 Meiden Nederlandse 
Competitie 

 

 09:00 
Nr. 3 Meiden Nederlandse 
competitie 

Nr. 4 Meiden Nederlandse 
competitie 

 

 10:15 Borussia Dortmund PSG  

 10:15 AS Roma PSG  

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

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

 

 

 

 

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


 

 

     Zaterdag    13  maart     2021: 

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

 11:30 JO14-4 MO17-1  

  Rest programma komt volgende week  

 
 
 
 
 

Spelregelbewijs halen verplicht.   Geboren in 2004. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl

