
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 26 – wk 10 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ De logica van een lekke bal. 
Column van Jan Dirk van der Zee, van de KNVB. 
Probeer het maar. Het is gewoon niet uit te leggen. De nieuwe versoepeling: voetballen tot 
27 jaar. Ik heb een poging gedaan, maar verder dan dat je tot deze leeftijdgrens in het 
verleden studiefinanciering kon krijgen, kom ik niet. Het is namelijk niet zo dat je vanaf je  
27 ste bevattelijker bent voor het coronavirus, of er extra ziek door wordt. 
Laat staan dat er iets bekend is over het besmettingsgevaar van buitensporten in relatie tot 
corona. Die vraag hebben we in december al eens gesteld aan het Outbreak Management 
Team (OMT). Aangezien we daar nog steeds geen antwoord op hebben gekregen, ondanks de 
belofte van premier Rutte er binnen drie weken op terug te zullen komen, is die relatie tot 
het virus er gewoon niet. Wel een positief effect. Bewegen is gezond. Voor iedereen. 
Helemaal nu. Deze ziekte laat zien hoe belangrijk het is om te bewegen en slechte voeding te 
voorkomen. Daar had de regering een strategie voor kunnen maken, bijvoorbeeld door 
ervoor te kiezen om buitensporten zo lang mogelijk te handhaven. Dan had je meteen iets 
gedaan aan de mentale veerkracht.  
Ik houd daarom een dubbel gevoel over aan de persconferentie van afgelopen dinsdag. Aan 
de ene kant was ik verrast door het positieve nieuws dat spelers tot 27 jaar weer samen 
mogen voetballen en aan de andere kant is het onbegrijpelijk dat leeftijdsgroepen erboven 
nog steeds langs de kant moeten staan. Temeer omdat talloze seniorenteams bestaan uit 
voetballers onder of boven 27 jaar. Hierdoor kunnen teams alsnog niet samen de wei in. 
Volgens de routekaart van de rijksoverheid is dat pas het geval bij de fase ‘ernstig’, wanneer 
er 100 tot 250 coronabesmettingen op 100.000 inwoners per week worden geteld en minder 
dan 27 ziekenhuisopnames zijn per 1 miljoen inwoners per week. Vanaf dat moment mogen 
alle volwassenen (ook boven 27 jaar) weer trainen zonder anderhalve meter afstand en 
kunnen er bij de jeugd weer lokale wedstrijden tegen andere verenigingen worden 
georganiseerd. Dat laatste zal waarschijnlijk eind april, het geval zijn.  
De start van de KNVB Regiocup (kleinschalige regionale competities in het amateurvoetbal 
voor de rest van het seizoen) komt pas in beeld bij de fase ‘zorgelijk’. De fase ‘waakzaam’ is 
het signaal om de ‘normale’ competitie veilig op te starten. Toch is mij tijdens de vele online-
gesprekken opgevallen dat dit niet iets is, waar de meeste clubbestuurders naar verlangen. 



 

 

     Het liefste wil men weer zo snel mogelijk terug naar het verenigingsleven. Ballen met elkaar, 
publiek langs de lijn en nog mooier: de kantine open.  
Hoewel ik natuurlijk op eerder hoop, verwacht ik dat we eind april met z’n allen mogen 
trainen en weer een wedstrijdje kunnen spelen. De start van de Regiocup wordt 
waarschijnlijk mei of juni van dit jaar. Dat zou misschien eerder kunnen, maar daar waar de 
jeugd geen voorbereidende trainingsperiode nodig heeft, geldt dat voor volwassenen wel.  
De opening van de kantines is afhankelijk van de ontwikkelingen in de horeca. Mag je het 
terras op, dan ook de kantine in, is het standpunt van de KNVB. Daar zal geen zinnig 
argument tegen in te brengen zijn. Maar goed, de logica heeft dezer dagen wel vaker de 
inhoud van een lekke bal. 
 

➢ Corona update  >>  senioren + publiek. 
Senioren 
Wat fijn dat wij een groot deel van onze senioren weer mogen verwelkomen op de club. 
Na veel geduld mogen jullie eindelijk weer aan de slag. Binnen de huidige maatregelen 
kunnen onze senioren tot 27 jaar weer voluit trainen en onderling een partij spelen. Onze 
senioren vanaf 27 jaar mogen in tweetallen trainen, ondanks dat dat misschien niet ideaal is 
zijn wij heel blij om jullie allemaal weer te zien voetballen. 
 

Aanwezigheid publiek 
Een punt van aandacht blijft de aanwezigheid van publiek. Helaas is het nog steeds zo dat er 
geen publiek aanwezig mag zijn op het complex tijdens trainingen en de onderlinge 
wedstrijden. Iedereen die niet speelt of geen taak of functie heeft willen wij dan ook nog 
steeds vragen om niet te komen. Tevens  vragen we de teambegeleiders om hier ook op te 
blijven letten. 
Het complex begint bij het buitenhek. Uiteraard kunt u uw kind afzetten op de parkeerplaats 
of even helpen met zijn/haar fiets in het fietsenhok. Blijf daarna aub niet op het complex 
hangen. Ons verzoek is dan ook om zich hier aan te houden. 
Wij missen jullie allemaal en hopen dat jullie er zo snel mogelijk gewoon weer mogen 
aanmoedigen en juichen langs de lijn. 
Met sportieve groet, 
Het bestuur van vv Hooglanderveen. 
 

➢ Trainingsschema senioren t/m 27 jaar. 
Betreft aangepast trainingsschema met ingebouwde blokken voor senioren t/m 27 jaar. 
Dit schema geldt zolang de avondklok van kracht is en geldt voor senioren t/m 27 jaar. 
Trainingsschema 2020-21 DEF V1.03 27022021 
 

➢ Uit de nieuwsbrief van de KNVB voor wedstrijdsecretarissen. 
Na de beslissing van het kabinet vorige week dinsdag om de bestaande coronamaatregelen 
grotendeels te verlengen, weten we dat ook de seniorencompetities veldvoetbal in de 
categorie A (eerste elftallen Tweede Divisie tot en met Vijfde Klasse) in ieder geval niet 
worden hervat. Ook voor deze teams organiseert de KNVB de KNVB Regio Cup: regionale 
competities zonder promotie of degradatie. Eerder was al bekend dat alle teams in de 
categorie B veld-, zaal- en pupillenvoetbal over gaan naar de Regio Cup.  
Voor de hierboven genoemde competities geldt dat alle actieve teams welke tot op heden bij 
de KNVB geregistreerd stonden in de competitiebestanden automatisch worden opgenomen 
in het voorgenomen aanbod. Wenst een team niet deel te willen nemen aan de Regio Cup, 
dan is het vanaf heden tot 19 maart 2021 voor de vereniging ook mogelijk - via een 
voorziening in Sportlink Club – dit kenbaar te maken aan de KNVB. Hoe dit precies in zijn 
werk gaat, lees je in de handleiding verderop in de nieuwsbrief.  

https://www.vvhooglanderveen.nl/wp-content/uploads/vvhooglanderveen/Trainingsschema-2020-21-DEF-V1.03-27022021.xlsx


 

 

     Hoewel we nog volop bezig zijn het huidige seizoen op een goede manier af te ronden, kijken 
we stiekem alvast vooruit naar het seizoen 2021/’22. Onlangs hebben we de nieuwe 
speeldagenkalenders gepubliceerd. De meeste reguliere competities gaan van start in het 
weekend van 25 en 26 september 2021.  

 
 

Bestel nu je potgrond en steun de club. 
 

 
Hallo leden, ouders van leden, mensen uit Vathorst én Hooglanderveen, 
 
Net als voorgaande jaren organiseert de voetbalvereniging Hooglanderveen een potgrondactie om 
extra centjes voor de club te werven. We leveren wederom in heel Vathorst en Hooglanderveen 
(postcodes 3825, 3826 en 3829). 
  
De actieprijs bedraagt € 3,95 per 40 liter zak potgrond, bij een bestelling van 2 zakken of meer. Je 
kunt ook 1 zak potgrond bestellen, die leveren we dan voor € 4,25 in verband met 
betaaltransactiekosten. 
Je bestelt door op de button "Bestel potgrond" (hieronder) te klikken, dan krijg je van ons binnen 12 
uur een betaalverzoek met een betaal-link. Als u daarop klikt en het bedrag overmaakt, leveren wij 
op zaterdag ochtend 20 maart 2020 bij u aan de deur.  
U hoeft dan die dag niet thuis te blijven, want wij zetten je betaalde bestelling gewoon voor de deur. 
 
Onze prijzen zijn gunstig, we brengen jouw bestelling bij je thuis, je hoeft thuis niet te wachten en je 
steunt onze club. En daar zij we je zeer dankbaar voor. 
 
Dus bestel en betaal makkelijk jouw potgrondzakken door op de website van de vereniging op 
"Bestel potgrond" te klikken.  
  
Je mag deze email doorsturen naar andere buurtgenoten in Vathorst en Hooglanderveen. Om te 
bestellen hoef je geen lid te zijn van onze vereniging. 
  
Met sportieve groet, 
Gert Prinsen 
Coördinator potgrondactie 
Voetbalvereniging Hooglanderveen 
 
 



 

 

     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 
 
 

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. 
 

Woensdag    10  maart     2021: 

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

1 18:00 JO10-1 JO11-2  

 

Zaterdag    13  maart     2021: 

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

1 10:15 Tottenham Hotspur AS Roma  

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

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

 

1 10:15 JO12-6 JO11-1  

1 09:00 JO11-5 JO11-6  

1 09:00 JO11-7 JO11-8  

1 09:00 JO11-4 JO11-9  

1 09:00 JO11-3 JO12-5  

1 10:15 JO11-2 JO12-7  

1 11:30 JO15-6 JO13-1  

1 09:00 JO12-1/2/3B JO13-2  

1 09:00 JO12-1/2/3A JO13-4  

1 10:15 JO12-4 JO13-6  

mailto:ledenadministratie@vvhooglanderveen.nl
http://www.voetbal.nl/
http://www.vvhooglanderveen.nl/


 

 

     1 11:30 JO15-5 JO14-3  

1 11:30 MO17-2 JO14-5  

1 13:00 JO14-1 JO15-2  

1 13:00 JO15-3 JO16-2  

1 13:00 JO15-4 JO16-3  

1 13:00 JO16-1 JO19-3  

1 13:00 JO17-2 JO19-5  

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

1 09:00 JO8-5/JO8-6/JO8-7 JO8-5/JO8-6/JO8-7  

1 10:15 JO9-5 JO9-10  

1 10:15 JO9-8 JO9-6  

1 10:15 JO9-7 JO9-9  

1 09:00 MO11-2 MO11-3  

1 10:15 JO13-3 MO15-1  

1 11:30 JO14-4 MO17-1  

1 09:00 MO9-1 MO9-2  

1 10:15 Borussia Dortmund PSG  

 
 

Zaterdag    20  maart     2021: 

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

  Nog niet bekend.   

 
 

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. 
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