
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 30 – wk 14 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. 
Brief aan verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees: 
Beste Tamara en Wouter, 
Over jullie favoriete voetbalclub zullen we het nooit eens worden, maar over een onderwerp 
weet ik dat we snel de handen op elkaar krijgen: sport en in het bijzonder de unieke 
Nederlandse verenigingscultuur. Daarom is mijn hoop gevestigd op jullie beiden. Zoals jullie 
weten, heb ik me in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen verbaasd over het gebrek 
aan sport in de gesprekken en debatten. Geen lijsttrekker heeft het woord serieus in de 
mond genomen. Sport was de grote afwezige. Terwijl de mogelijke coalitiepartijen er zonder 
uitzondering een punt van hadden gemaakt op hun verkiezingsprogramma. Kiezersgevlei?  
Mij hindert het telkens weer mooie sier maken met sport, maar het met oude politieke ogen 
blijven benaderen. Een wijze van denken en doen, die in het televisieprogramma Buitenhof 
treffend onderuit werd gehaald door acteur en schrijver Ramsey Nasr. Volgens hem zijn de 
fundamenten van de samenleving, de ornamenten geworden. Zorg, onderwijs, de kunsten en 
cultuur in bredere zin, zijn daarin veronachtzaamd. Te lang is er gedacht vanuit maximalisatie, 
rendement en oneindige groei. Dingen waar geen geld uit te halen viel werden gekort. “Nu 
we in een crisis terecht zijn gekomen”, onderstreepte Nasr, “blijken de zwakkere kanten van 
de samenleving de belangrijkste te zijn.”   
Intussen holt de gezondheid in Nederland achteruit. Gemiddeld zijn we bijna drie kilogram 
aangekomen, meer gaan roken en als nooit tevoren kloppen we aan bij de psycholoog. 
Notabene een lid van het OMT, Diederik Gommers, vertelde hierover bij BNR Nieuwsradio, 
dat er door het kabinet verkeerde keuzes zijn gemaakt. Met terugwerkende kracht zegt hij: 
“Misschien had ik harder moeten roepen, sporten en naar buiten gaan, hadden we meer 
moeten stimuleren. We hadden meer aan preventie moeten doen en ik vind het jammer dat 
het ministerie dat niet heeft opgepakt.” 
Dus ja Tamara en Wouter. In jullie gesprekken met de fracties zal het gaan over de grote 
vraagstukken van deze tijd: klimaat, zorg, onderwijs, woningbouw en integratie. Terecht. 
Onderwerpen waar een wereld te winnen valt. Toch blijft het halfbakken werk als sport daar 
niet de rode draad in vormt. De verbindende factor, waarmee we Nederland fit, blij en 
gelukkig houden. Dat doen we door bewegen naar een hoger plan te brengen. Met een 



 

 

     sportcommissaris die een nationaal meerjarenplan opstelt met een on-Nederlands groot 
budget, waar ieder ministerie zich kabinettenlang aan kan optrekken. Daar kunnen jullie 
alvast de eerste aanzet voor geven. Die eerste zin straks in het nieuwe regeerakkoord: ‘Deze 
crisis grijpen we aan om gezonder en gelukkiger te worden door veel meer te bewegen. Sport 
wordt topprioriteit in dit land.’ 
Ik wens jullie in de komende dagen veel geluk en wijsheid toe. Houd daarbij de lijfspreuk van 
jullie favoriete club in ere: geen woorden, maar daden. 
 

➢ Voetbalclubs blijven in dezelfde klasse als dit seizoen. 
Uit het AD van donderdag 1 april 2021. 
De voetbalclubs uit het verschijningsgebied van AD Amersfoortse Courant spelen volgend 
seizoen in dezelfde klasse als dit seizoen. Zelfs als er nog teams wegvallen, blijven de 
competities intact. 
Net als vorig seizoen is de huidige jaargang in het amateurvoetbal voortijdig afgebroken 
vanwege het coronavirus en niet meer hervat. Vorig seizoen werden geen kampioenen en 
degradanten aangewezen, maar een aantal clubs promoveerde wel doordat er open plekken 
vielen in de diverse andere klassen. Die gaten vielen door fusies, terugtrekkingen of een 
overstap van clubs van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. In deze regio profiteerde 
Amsvorde  hiervan. De Amersfoortse formatie stond afgelopen seizoen steeds bovenaan en 
pakte de eerste periodetitel in de vierde klasse zondag. Amsvorde moest echter afwachten of 
er een plek beschikbaar was in de derde klasse. Toen bleek dat er zes plekken beschikbaar 
waren, kon de vlag uit. 
Ook dit seizoen worden geen kampioenen en degradanten aangewezen, maar zelfs als er 
gaten vallen in een klasse wordt er niet geschoven. De huidige klassen zijn dezelfde als 
volgend seizoen.  
Als een team uit een competitie van bijvoorbeeld veertien teams zich terugtrekt, wordt de 
competitie afgewerkt met dertien clubs. De mogelijke open plekken worden rechtgetrokken 
in de nacompetities van het seizoen 2021-2022. Daarin kunnen extra promotieplekken 
vergeven worden. De KNVB maakte tevens bekend dat door de jeugdcompetities dit seizoen 
een streep gaat. De onder 23-competitie en de jeugdcompetities in de A-categorie worden 
ook niet meer hervat.  
Mocht de situatie rond het coronavirus de komende tijd verbeteren, dan wil de KNVB een 
zogenaamde Regio Cup optuigen. Daarin zullen teams (senioren en jeugd) in kleine, lokale 
poules aan elkaar gekoppeld worden om dit seizoen toch nog wedstrijden te kunnen spelen. 
De poule-indeling voor deze Regio Cup wordt uiterlijk 9 april bekend gemaakt. 
 

➢ Bericht voor de keepers. 
VRIJDAG 9 APRIL : WEER DE GEWONE TRAININGSTIJDEN.....!!!!!  
Beste keepers, keepsters en Ouders,  
De keepersavond van vrijdag 2 april mag best een geslaagde avond worden genoemd, 
alhoewel met wisselvallige opkomsten, maar dit moet gezocht worden in het feit dat de 
Pasen er direkt achteraan kwam.  
Bij de groep van 17.00-18.00 uur waren toch nog 18 kids aanwezig en dat is best om tevreden 
over te zijn.  
Na de warming-up hadden de 3 jeugdige trainers Jurre, Jathan en Quinten een leuk 
programma neergezet en de kids gingen dan ook om 18.00 uur voldaan naar huis.  
De aanwezigheid van keepers/sters bij de groep van 18.00-19.30 uur viel een beetje tegen, 
sommigen konden om die tijd niet en ook hier was de Pasen een geduchte tegenstander.  
Na de staffel-warming-up van Marco werden de groepen in eerste instantie verdeeld over de 
trainers Marco en Quinten, maar later gingen de meisjes apart trainen met trainster Danica 
en om 19.30 uur waren er velen erg moe en gingen ook zij met een voldaan gevoel naar huis.  



 

 

     MAAR.........AANSTAANDE VRIJDAG 9 APRIL GAAN WE TOCH WEER OVER OP DE OUDE 
TRAININGSTIJDEN.  
Dus van 17.00-18.00 uur de 08/09 en 010 keepers/sters en van  
18.00-19.00 uur de 011/012-keepers/sters en tot slot van  
19.00-20.00 uur de keepers/sters vanaf de 013.  
En mochten jullie iemand weten die ook graag mee wil doen...... gewoon 
meenemen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Alleen is trainer Marco a.s. vrijdag niet aanwezig wat dus in gaat houden dat trainster Danica 
met de meiden aan de slag gaan en trainer Inge neemt dan de jongens onder zijn hoede.  
Mochten er nog vragen op keepersgebied zijn, geen probleem, stel Uw vragen via email: 
i.rehorst1@telfort.nl  
En voor afmelden voor de training blijft mobiel/sms 06 - 13717525 beschikbaar, wel moet het 
complimentje gemaakt worden dat er altijd netjes wordt afgemeld.  
De keeperstrainers hopen jullie a.s. vrijdag weer te mogen begroeten en zij zullen heel blij 
zijn als jullie mooie weersomstandigheden meebrengen.  
Namens de keeperstrainers..........Inge Rehorst, hoofdkeeperstrainer van de vrijdag.  

 

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. 
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    10  april     2021: 

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

1 09:00 JO11-4 JO11-3  

1 09:00 JO10-3/4 JO11-5  

1 09:00 JO11-6 JO11-7  

1 10:15 JO12-1/2/3A JO12-1/2/3B  

1 10:15 JO13-5 JO12-4  

1 09:00 JO13-6 JO12-5/6/7B  

1 10:15 JO14-3 JO13-1  

1 09:00 MO15-2 JO13-2  

1 11:30 JO15-5 JO13-3  

1 10:15 JO12-5/6/7A JO13-4  

1 13:00 JO15-6 JO14-4  

1 14:30 JO16-2 JO15-2  

1 13:00 JO17-3 JO15-4  

1 13:00 JO14-2 JO16-3  

1 11:30 JO15-3 JO16-4  

1 14:30 JO16-1 JO17-1  

1 13:00 JO17-2 JO19-4  

1 10:15 JO10-7 JO9-1  

1 10:15 JO9-8 JO9-10  

1 10:15 JO10-8 JO9-2  

1 10:15 JO10-9 JO9-3  

1 10:15 JO10-5 JO9-4  

1 10:15 JO9-9 JO9-5  

1 10:15 JO9-6 JO9-7  

1 09:00 JO11-8 MO11-1  

1 11:30 JO14-5 MO15-1  

1 11:30 MO17-1 MO17-2  

1 13:00 JO14-1 MO19-1  

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

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

1 11:30 JO11-1/-2 onderling  

1 11:30 JO10-1/-2 onderling  

 

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


 

 

     Zondag     11   april     2021: 

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

1 12:30 Hooglanderveen 8 Hooglanderveen 4  

1 13:15 Hooglanderveen 9 Hooglanderveen 6  

 

Zaterdag    17  april     2021:    

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

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

1 09:00 MO11-1 JO11-3  

1 09:00 JO11-5 JO11-7  

1 09:00 JO11-6 JO11-8  

1 10:15 JO13-6 JO12-4  

1 09:00 JO13-2 JO12-5/6/7A  

1 09:00 JO13-4 JO12-5/6/7B  

1 11:30 JO15-5 JO13-1  

1 10:15 JO13-3 JO14-4  

1 11:30 MO17-1 JO14-5  

1 11:30 JO14-1 JO15-3  

1 13:00 JO14-2 JO15-4  

1 13:00 MO17-2 JO15-6  

1 13:00 JO16-4 JO17-3  

1 10:15 JO10-8 JO9-1  

1 10:15 JO9-7 JO9-10  

1 10:15 JO10-9 JO9-2  

1 10:15 JO10-5 JO9-3  

1 10:15 JO10-6 JO9-4  

1 10:15 JO9-9 JO9-6  

1 10:15 JO9-5 JO9-8  

1 11:30 JO13-5 M015-2  

1 09:00 JO11-9 MO11-2  

1 10:15 JO14-3 MO15-1  

1 13:00 JO16-3 MO19-1  

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

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

1 11:30 JO11-1/-2 onderling  

1 11:30 JO10-1/-2 onderling  

 
 
 
 



 

 

      
 

Zondag     18  april     2021: 

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

1 13:15 Hooglanderveen 8 Hooglanderveen 6  

1 12:30 Hooglanderveen 5 Hooglanderveen 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


