
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 28 – wk 12 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ VV Hooglanderveen 75 jaar  >>  Jubileumboek verschijnt. 
Hallo allemaal, 
 
Een aantal fanatieke clubmensen is al ruim een jaar geleden gestart met de 
samenstelling van een jubileumboek van onze club.  
Dit in het kader van het 75 jarig bestaan dat wij op 17 juni 2021 gaan bereiken. 
Dat is dan ook de datum waarop het jubileumboek gaat verschijnen. 
  
Het boek bestaat uit 15 blokken van 5 jaar clubgeschiedenis.  
Er zijn veel nieuwe feiten naar boven gehaald door nauwkeurig onderzoek bij 
Archief Eemland. Het boek is verrijkt met 35 verhalen, 48 kleine portretten en 
uitgebreide interviews door en over de leden van de club. 
  
Voor de cijferfreaks, alle eindstanden van het eerste elftal van de afgelopen 75 
jaar staan erin vermeld. Ruim een derde deel gaat over de eerste 50 jaar waar 
25 jaar geleden al een jubileumboek over verscheen.  
Het overige deel gaat dus over de laatste 25 jaar. 
 
Alles prachtig vormgegeven in een full colour gebonden dik boekwerk met 
harde omslag. We weten nu al dat dit jubileumboek een echte collectors-item 
gaat worden. 
  
We gaan het boek in de voorverkoop aanbieden voor € 15,-. Dat is voor ons de 
verwachte kostprijs. In de voorverkoop ontvang je ook een unieke bijbehorende 
boekenlegger. De voorverkoop loopt tot 15 mei 2021.  
Daarna is het boek nog steeds te bestellen en verkrijgbaar, echter bedraagt dan 



 

 

     de prijs € 20,-.  
Na je bestelling ontvang je binnen korte tijd een betaallink om via iDeal het 
bedrag over te maken. 
Bestel op tijd en gun jezelf of een ander dit prachtige cadeau. 
Bestellen kan via een link op de website van de vereniging. 
 

➢ Interview met KNVB directeur Jan Dirk van der Zee. 
Interview uit de Telegraaf van zaterdag 20 maart 2021. 
Enkele citaten van Jan Dirk van der Zee. 
## “Fit blijven scheelt gemiddeld drie coronakilo’s per Nederlander.”  
## “Sport wordt gelijk geschaald aan de horeca, maar is vergelijkbaar met de supermarkten. 
Supermarkt open, sport open. Voor je gezondheid moet je in beweging blijven. Onderzoeken 
wijzen uit de veel Nederlanders coronakilo’s zijn aangekomen. Op termijn gaat dit de 
gezondheidszorg miljarden extra kosten.” 
##  Na Pasen zou iedereen moeten kunnen trainen en de jeugd tot dertien jaar weer 
wedstrijdjes spelen. De gezondheidsrisico’s zijn verwaarloosbaar als dit dan gebeurt zonder 
publiek, met gesloten kantines en kleedkamers.” 
## “Blijven de kantines van sportclubs dicht, dan kunnen ze wel dienen als uitgiftepunten 
voor een hapje en een drankje. Alles uiteraard met inachtneming van anderhalve meter 
afstand.” 
## “Als Nederland in augustus is gevaccineerd, reken ik erop dat we terugkeren naar het 
oude normaal. Zo niet, dan is het een serieuze aanslag op het verenigingsleven, wat meer is 
dan een wedstrijdje spelen. De sociaal-maatschappelijke betekenis van verenigingen wordt 
nogal onderschat. Open de sportverenigingen en je hebt minder gedoe op straat en tegelijk 
zorgt het ervoor dat mensen in een veilige omgeving fit blijven. Dat scheelt zo gemiddeld drie 
coronakilo’s per Nederlander.” 
## “De mensen missen het verenigingsgevoel en zullen hun cluppie en sportactiviteit niet 
zomaar laten vallen. Tenzij ieder perspectief ontbreekt.” 
## “Omdat hun, lees senioren, binding grotendeels is weggevallen doordat ze niet mogen 
trainen, moet je afwachten of ze doorgaan met voetballen. Wordt alles weer normaal, dan 
zal de contributie geen probleem zijn. Uiteindelijk blijft sport voor iedereen toegankelijk in 
Nederland.” 
## Vooralsnog gaat de bond uit van een afname van het ledenaantal van twee procent, waar 
dit vorige zomer één procent was. “Geluk bij een ongeluk is dat er geen alternatieven zijn. 
Alle sportclubs zijn dicht, evenals sportscholen.” 
## Wel voorziet Van der Zee problemen met de bezetting door vrijwilligers. “Krijg je die nu 
nog terug nu ze een andere tijdsbesteding hebben gevonden? Ze zijn de spil van on 
verenigingsleven. Jongere ouders steken minder energie in verenigingen en ik ben er niet vies 
van om vrijwilligers te betalen. Ze zijn onmisbaar.” 
## “Het belangrijkste is snelle heropening van de clubs en dat er weer op een veilige manier 
gesport kan worden. Anders rollen we van de ene gezondheidscrises in de andere. Zeker de 
jongeren van 15 tot 23 hebben mentaal en fysiek een klap gekregen afgelopen twaalf 
maanden. Maar ook de ouderen van 35+ hebben behoefte om te voetballen. Van sport wordt 
je mentaal en fysiek gelukkig.” 
## “Sport wordt gezien als probleem in deze coronacrisis, maar vormt juist een onderdeel van 
de oplossing. De topambtenaren zien het, nu nog de politie.” 
 
 
 
 



 

 

     Voetballers missen verenigingsleven 

“Onze belangrijkste uitdaging is onze actieve leden en vrijwilligers terug te krijgen als we 
weer mogen voetbalen en iedereen welkom is op de club”, stelt Ab van Dijk, 
verenigingsmanager bij eersteklasser SV Honselersdijk. “Als je je oor te luisteren legt, is het 
vooral dat iedereen het verenigingsleven mist”. Van Dijk heeft goede hoop dat in navolging   
van de sponsors ook de leden voor volgend seizoen weer staan te trappelen. “Vanwege 
corona zijn wij drie bordsponsors kwijtgeraakt. Van het  weglopen van leden heb geen 
signalen ontvangen.” 
Om wat terug te doen voor de seniorenleden, die een jaar nauwelijks in actie konden komen, 
denkt Van Dijk aan een gift van 500 Euro per elftal. “Te besteden bij de vereniging. Misschien 
gaat het voornamelijk op aan consumpties, maar het zal het verenigingsleven bij ons een 
impuls geven. Voor de jeugd denken we aan speciale activiteiten. Nee, korting op 
contributiegeld zit er niet in als we een nieuw normaal seizoen kunnen draaien.” 
Als tussenstop hoopt Van Dijk dat de overheid alle clubs toestaat om kantines als uitgiftepunt 
van consumpties te laten fungeren als publiek weer is toegestaan, met inachtneming van de 
regels zoals de anderhalve meter afstand. “Wij willen meegenomen worden in het besluit 
over de terrassen.” 
 

Vaccinatie niet verplicht. 
In het recreatievoetbal zal de KNVB geen onderscheid maken tussen wie wel en net 
gevaccineerd is tegen het coronavirus. “Wij zijn niet voor voetballen met een 
vaccinatiepaspoort”, aldus Jan Dirk van der Zee. “Ik zie een voetbalclub als een 
vrijwilligersorganisatie in een sociale omgeving en daar ga je niet zeggen: Jij mag wel 
voetballen en jij niet. Dan ga je te ver. Voor het topvoetbal is het een ander verhaal. Ik kan 
me voorstellen dat je daar een vorm van een coronapaspoort verplicht stelt, alhoewel ik vind 
dat je je daarmee ook op heel glad ijs begeeft.” 
 

Theorie van de lekke bal 
In deze coronacrisis heeft KNVB directeur Jan Dirk van der Zee de theorie van de lekke bal 
geïntroduceerd. Dat zijn hypocriete coronamaatregelen, uitgevaardigd door de overheid, 
waar het recreatieve voetbal in Nederland mee geconfronteerd wordt. Zo mogen 
schoolkinderen voor hun gymles gebruikmaken van kleedkamers bij sportclubs, maar worden 
diezelfde kinderen een paar uur later geweigerd in een kleedkamer voor een voetbaltraining. 
Ze mogen binnen wel bij elkaar in een klas zitten, maar in het weekeinde buiten niet tegen 
elkaar voetballen. Ook laat de overheid het toe dat senioren tot 27 jaar in teamverband 
spelen, maar 27-plussers sinds dinsdag me slechts vier tegelijk op het veld mogen op 
anderhalve meter van elkaar. 
 

➢ Boek Hooglanderveen in de voorverkoop. 
Uit het AD van dinsdag 23 maart 2021. 
Bij Hooglanderveen is het jubileumboek in de voorverkoop verkrijgbaar. 
Het boek van de voetbalvereniging, die op 17 juni 2021 75 jaar bestaat, wordt in de 
voorverkoop voor 15 Euro aangeboden. De voorverkoop loopt tot 15 mei dit jaar. Daarna is 
het boek nog steeds te bestellen en verkrijgbaar, maar dan voor 20 Euro. 
Het boek, dat op 17 juni gaat verschijnen, bestaat uit 15 blokken van vijf jaar 
clubgeschiedenis, gelardeerd met onder meer kleine portretten en uitgebreide interviews. 
Ook alle eindstanden van het eerste elftal van de afgelopen 75 jaar staan erin vermeld. 
Voor meer informatie hierover: 
vvhooglanderveen.nl 
 



 

 

      

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. 
 
 

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  maart     2021: 

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

1 09:00 JO11-3 JO10-3/4  

1 09:00 MO11-1 JO11-4  

1 09:00 JO11-5 JO11-6  

1 09:00 JO11-7 JO11-8  

mailto:ledenadministratie@vvhooglanderveen.nl
mailto:secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl
http://www.voetbal.nl/
http://www.vvhooglanderveen.nl/


 

 

     1 10:15 JO12-1-2-3 JO12-1-2-3  

1 10:15 JO14-4 JO13-1  

1 11:30 JO15-6 JO13-3  

1 09:00 JO13-2 JO13-5  

1 10:15 JO13-4 JO13-6  

1 11:30 JO16-3 JO14-1  

1 11:30 JO14-3 JO14-5  

1 13:00 MO19-1 JO15-3  

1 13:00 JO15-4 JO16-4  

1 13:00 JO14-2 JO17-3  

1 10:15 JO10-6 JO9-1  

1 10:15 JO10-7 JO9-2  

1 11:30 JO10-8 JO9-3  

1 11:30 JO10-9 JO9-4  

1 09:00 MO11-2 MO11-3  

1 09:00 JO12-4 MO13-1  

1 10:15 MO15-2 MO13-2  

1 13:00 MO15-1 MO17-1  

1 11:30 JO15-5 MO17-2  

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

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

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

 

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

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

 

Zondag     28  maart     2021: 

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

1 12:30 Hooglanderveen 9 Hooglanderveen 4  

1 13:15 Hooglanderveen 5 Hooglanderveen 6  

 

Zaterdag      3  april     2021:   Paaszaterdag 

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

  Nog niet bekend   

 
 
 
 
 
 
 
 


