
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 27 – wk 11 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ 7 dringende politieke vragen. 
Column van Jan Dirk van der Zee  Voorzitter KNVB amateurvoetbal. 
Sport, je hoort er niemand over tijdens deze Tweede Kamer verkiezingen. Terwijl de 
ontwikkelingen over bewegingsarmoede alarmerend zijn. Uit onderzoek van de Hogeschool 
Arnhem-Nijmegen (Han) blijkt dat het negatieve effect van de coronacrisis op het bewegen in 
Nederland in 2020 alleen al 46.000 gezonde levensjaren heeft gekost. 
Een derde van de volwassenen vanaf 25 jaar ging minder wandelen, fietsen of sporten. Al 
deze mensen zitten nu onder de richtlijn van 150 minuten matig intensief bewegen per week. 
Met als gevolg dat we minder oud worden of eerder gezondheidsproblemen krijgen. 
Nederland begeeft zich in een gezondheidscrisis. Dat dwingt het nieuwe kabinet tot de juiste 
vragen voor het regeerakkoord: 
 
1. Pakken we de gezondheidscrisis doordacht aan? 
Het is helemaal waar. De ziekenhuizen moeten op orde, de zorgmedewerkers veel beter 
beloond en het ministerie van VWS zal op de schop gaan. Toch wordt de gezondheidscrisis er 
niet mee opgelost. Willen we dat doel bereiken, dan is een on-Nederlandse investering in de 
sport nodig. De 160 miljoen euro, die er nu voor staat is, in vergelijking met de 100 miljard 
euro aan zorgkosten, een druppel op de gloeiende plaat. De gezondheidscrisis overwinnen 
we alleen als preventie, sport en bewegen een fundamenteel onderdeel uitmaakt van de 
aanpak. Hiervoor is minimaal een investering van 1 miljard euro nodig; 1 procent van de 
totale zorgkosten. 
 
2. Stimuleren we samenwerkingen tussen scholen en sportclubs? 

Sport zou, net als rekenen en taal, een dagelijkse aangelegenheid 
moeten zijn. 
Maandag 8 maart spraken leden van de KNVB Jeugdraad met kandidaat-Kamerleden van 
bijna alle politieke partijen. Ze riepen op om serieus meer te doen aan sport. De huidige twee 
uur per week, die nu bij wet is vastgelegd, is te weinig. Sport zou, net als rekenen en taal, een 
dagelijkse aangelegenheid moeten zijn. Verruim en stimuleer daarom samenwerkingen 



 

 

     tussen scholen en sportverenigingen. 
 
3. Maken we sport gratis toegankelijk voor alle kinderen onder de 18 jaar? 
De kosten zijn circa 225 miljoen euro per jaar en de opbrengst is van onschatbare waarde 
voor de vitaliteit van Nederland. In Frankrijk begrijpen ze dat. Daar is in februari van dit jaar 
een convenant gesloten tussen de overheid, sport en onderwijs. Dagelijks krijgen leerlingen 
en studenten voortaan 30 minuten sportles. Bovenop de 3 uur bewegingsonderwijs per week 
die nu al wordt gegeven. Door nauwe samenwerkingen met sportclubs in de omgeving, 
kunnen leerlingen ook het hele jaar door verschillende sporten uitproberen. 
 
4. Willen we sportverenigingen echt de helpende hand bieden? 
Iedereen op het Binnenhof onderkent de kracht van de Nederlandse sportinfrastructuur: de 
sportvereniging is een veilige plek waar je niet alleen in beweging komt, maar ook mentaal 
groeit. Iedereen weet ook dat dit voor de wereld unieke systeem op vrijwilligers drijft en dat 
het aantal ieder jaar afneemt. Hoe blijven we dat naar de toekomst toe organiseren? Wat is 
er nodig om iedereen een goede trainer te geven? Wanneer wordt er eindelijk eens wat 
gedaan? 
 
5. Durven we het aan: een nationale Sport Commissaris? 
Deze commissaris geeft leiding aan de te nemen maatregelen die nodig zijn om Nederland te 
wapenen tegen gezondheidsrisico’s. Door het land gezonder en sportiever te maken. De 
functie van de regeringscommissaris wordt vastgelegd in de Sportwet en is boven alle 
partijen verheven. 
 
6. Zien we in sport het ideale middel om inclusie in de samenleving te bevorderen? 

Niet alleen de KNVB moet een voorbeeldbond zijn op het gebied van het bevorderen van 
inclusiviteit en het bestrijden van racisme en discriminatie, ook ons kabinet mag het goede 
voorbeeld geven. Laat je bij de nieuwe regeringssamenstelling inspireren door de collega-
politici in Nieuw-Zeeland en zie sport als een geweldige mogelijkheid om inclusie in de 
samenleving te bevorderen. 
 
7. Voeren we de Suikertax in? 

Obesitas neemt zienderogen toe in onze maatschappij.  
Waarom horen we daar zo weinig over in het debat? 
Bij McDonald's staan er files, de supermarkten liggen vol met suikerhoudende producten. 
Obesitas neemt zienderogen toe in onze maatschappij. Waarom horen we daar zo weinig 
over in het debat? Natuurlijk, ik snap de Vleestax, het klimaat moet op 1, maar gezondheid 
komt direct daarna. Voer de Suikertax in. Net als in Engeland en zoals de WHO adviseert. 
Maak gezond eten toegankelijk voor iedereen. Schaf de btw af op duurzame geteelde 
groente en fruit. 
Of vergeet ik een vraag? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     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 
 

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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     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  maart     2021: 

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

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

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

 

1 09:00 JO11-1-2-3 JO11-1-2-3  

1 09:00 JO11-1-2-3 JO11-1-2-3  

1 09:00 JO12-4 JO12-1/2/3B  

1 10:15 JO13-1 JO13-3  

1 09:00 JO13-2 JO13-6  

1 13:00 JO15-6 JO14-5  

1 11:30 JO15-1 JO15-2  

1 11:30 MO19-1 JO15-4  

1 11:30 MO17-1 JO15-5  

1 14:30 JO16-1 / JO17-1 / JO19-1 JO16-1 / JO17-1 / JO19-1  

1 14:30 JO16-1 / JO17-1 / JO19-1 JO16-1 / JO17-1 / JO19-1  

1 13:00 JO15-3 JO16-3  

1 14:30 JO19-4 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 11:30 JO10-5 JO9-1  

1 11:30 JO10-6 JO9-2  

1 10:15 JO10-7 JO9-3  

1 10:15 JO10-8 JO9-4  

1 10:15 JO9-10 JO9-6  

1 10:15 JO9-5 JO9-7  

1 10:15 JO9-9 JO9-8  

1 11:30 JO14-4 MO15-1  

1 13:00 JO14-3 MO17-2  

 

Zaterdag    27  maart     2021: 

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

  Nog niet bekend   

 
 
 

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

