
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 32 – wk 16 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Jeugdkamp en jeugdtoernooien definitief afgelast. 
Beste leden en deelnemende verenigingen, 
Helaas zijn er voor de komende periode nog geen versoepelingen aangekondigd t.a.v. het 
sporten tegen niet lokale teams en mogen de kantine en de KoffieKate voorlopig ook nog niet 
open. 
Hoewel wij het heel graag anders hadden gezien hebben wij vanwege bovenstaande moeten 
besluiten het Jeugdkamp (14-15 mei) en beide AFAS 
Jeugdtoernooien (22 mei en 12 juni) te moeten annuleren. De risico's worden te groot, 
vandaar dat wij dit besluit nu moeten nemen. 
Wij hopen onderling nog even door te kunnen voetballen en kunnen niet wachten om 
volgend jaar deze evenementen alsnog te kunnen organiseren. 
Het bestuur. 
 

➢ Onzekerheid over doorgaan RegioCup. 
Uit het AD van donderdag 15 april. 
De verlenging van de coronamaatregelen, zoals die dinsdagavond door het kabinet zijn 
afgekondigd, heeft ook gevolgen voor de RegioCup in het amateurvoetbal. 
De KNVB hakt de komende weken pas een knoop door over de haalbaarheid van de 
RegioCup. De voetbalbond wil dat wedstrijden veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden. 
De visie van de KNVB op dit moment is om alle opties open te houden.  
Voor zaalvoetbal vervalt de RegioCup. 
 

➢ Alternatieve competitie Amersfoortse clubs geschrapt.  
Uit het AD van donderdag 15 april. 
De alternatieve voetbalcompetitie voor Amersfoortse derde- en vierdeklassers gaat niet 
door. De persconferentie over de coronamaatregelen van de demissionaire bewindslieden 
Rutten de De Jonge maakte dat dinsdag duidelijk. 
 
Aan de zogenaamde Mossel Kia Cup, die in het weekeinde van 15 en 17 mei op het 
programma stond, zouden Amsvorde, APWC, HVC, KVVA, VVZA, VOP, De Posthoorn en  



 

 

     AFC Quick deelnemen. “Wij zijn hartstikke teleurgesteld”, aldus De Posthoorn-trainer 
Manasse en initiatiefnemer van dit toernooi. “Wij hebben veel tijd en energie gestoken in het 
organiseren en aanpassen van de planning om iets neer te zetten, maar dit is niet langer 
houdbaar. Ik denk dat we de intensiteit van de trainingen nu ook teruggaan schroeven en 
eerder stoppen met trainen.” 
Toch zijn er volgens Manasse ook positieve dingen overgebleven bij het organiseren van het 
toernooi. “Ik heb een goed contact overgehouden met de andere trainers samen, waaronder 
die van de zondag teams. In een groepsapp konden we onze frustraties kwijt.” 
Omdat het Amersfoorts Voetbal Kampioenschap al op de rol staat met veelal dezelfde clubs, 
lijkt de kans klein dat een dergelijk toernooi nog eens gehouden wordt. Manasse: “Misschien 
ooit eens als seizoenafsluiter. Het idee gaat de kast in, er zal een stoflaagje op komen. 
Hopelijk mogen we die er ooit afstoffen.” 
“Moeilijk verhaal.” 
Door de Midden Nederland League (MNL), de alternatieve competitie met ASC Nieuwland, 
CJVV, Hooglanderveen, SO Soest, Roda’46 Zaterdag, Veensche Boys, TOV en de beloften van 
IJsselmeervogels (tot 23 jaar) is nog geen streep gezet.  
Organisator Henny Rack, teammanager van ASC Nieuwland, geeft aan het wel een ‘moeilijk 
verhaal’ wordt. 
Besloten om de situatie nog een week aan te kijken, in de hoop dat er dan op korte termijn 
versoepelingen mogelijk zijn. “Als voetballer houd je toch hoop, als is het waarschijnlijk tegen 
beter weten in. De berichten aankomende dinsdag moeten beter zijn” De MNL zou ‘op zijn 
laatst’ op 15 mei moeten beginnen. “Als dit niet het geval is, moeten wij besluiten om de 
competitie te cancelen.” 
Het beoogde Driedorpen Toernooi tussen Scherpenzeel, Valleivogels, Woudenberg en 
Renswoude begint ‘pas’ op 26 mei. Eventueel wordt de start met een week uitgesteld, laat 
Dennis de Vries (Woudenberg) weten. 
 

➢ Opnieuw geen AVK in zomer. 
Uit AD van zaterdag 17 april. 
Het Amersfoorts Voetbalkampioenschap (AVK) gaat in augustus niet door. Net al een jaar 
geleden zet de organisatie ruim van tevoren een streep door het voetbalevenement. 
“We hebben ruim 3 maanden nodig om alles te organiseren en op dit moment zijn er te veel 
onzekerheden”, meldt Piet Hoek namens de stichting AVK.  
“Ons uitgangspunt is en blijft dat je het AVK alleen door kan laten gaan met alles erop en 
eraan, dus met publiek erbij. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat vanaf juni alle 
stoplichten op groen komen te staan.” 
 

➢ Brandstichting in kliko op sportpark. 
Op zaterdag 17 april is er op ons terrein brandgesticht door 2 jongens. De daders staan op 
beeld en worden nog gezocht door de politie. 
De twee jonge daders hebben mogelijk d.m.v. één of enkele Molotov cocktail(s) een kliko op 
ons terrein in brand gestoken. 
Een vrijwilliger van onze club is meteen naar de club gegaan en heeft de brandweer 
geassisteerd, maar ook de enthousiaste jonge toeschouwers op afstand gehouden van de 
brandhaard. 
De politie is nog steeds op zoek naar de daders. Weten jouw kinderen wie dit heeft gedaan of 
weet jezelf meer? Neem dan contact op met de Politie, 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000 
Nu is het een kliko ... 
 



 

 

     ➢ Termeer terug naar Amsvorde. 
Uit AD van maandag 19 april. 
Stijn Termeer komt volgend seizoen uit voor zondagderdeklasser Amsvorde. De spits komt 
over van Hooglanderveen en keert voor de tweede keer terug op sportpark Nimmerdor. 
Termeer, ex-speler van Hoogland, neemt zijn huidige ploeggenoot Calvin Nenger mee naar 
Amsvorde. 
De 25-jarige Amersfoorter met de achterhoede van de zwart-witten gaan verstevigen. 
 

➢ Logica van een lekke bal  Deel 2. 
Column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. 
Aan het openingsplan van het demissionair kabinet zie je dat er geen voetballer aan te pas 
is gekomen. Het plan is verstoken van gevoel voor de bal. De hunkering naar de club, het 
veld, het team en de wedstrijd. 
Anders valt de schamele positie die sport en daarmee voetbal is toebedeeld in deze planning 
niet uit te leggen. Wel verklaarbaar. De nood is groot. Nog steeds verwoest corona levens en 
in de ziekenhuizen lopen ze op hun tandvlees. Het is daarom begrijpelijk dat er voorzichtig 
wordt versoepeld. Maar wat ons daarna in het plan wordt voorgespiegeld is een fata 
morgana. Diederik Gommers, lid van het OMT, stak er vorige week een dag na de 
persconferentie, al de kachel mee aan. Hij begreep er niets van dat er een openingsplan was 
bedacht, waarin data worden genoemd die door de onzekere situatie waarschijnlijk bij 
voorbaat niet haalbaar zijn. Los van die terechte constatering, is er ook behoorlijk wat af te 
dingen op de inhoud. Probeer maar eens uit te leggen, wat de dieperliggende gedachte is 
achter het besluit om de terrassen eerder te openen dan de sportverenigingen. Op 28 april 
mag je onder een parasol een biertje drinken, terwijl de sportverenigingen en daarmee de 
voetbalclubs, volgens het openingsplan pas op 11 mei voor iedereen toegankelijk worden. 
Natuurlijk, de nood is hoog in de horeca, ik gun het ze van harte (ik ben zoon van een 
kroegbaas) maar het is toch niet te rechtvaardigen dat je eerder een drankje mag wegtikken 
in de frisse lucht dan met z’n allen trainen op het voetbalveld? Honderdduizenden leden van 
voetbalverenigingen zitten nu al sinds oktober vorig jaar thuis, omdat ze ouder dan 26 jaar 
zijn. Ze mogen alleen op de club komen om met een andere speler een balletje over te 
trappen. In teamverband trainen is er niet bij. En dat is nou precies wat voetballers willen, 
anders waren ze wel gaan pingpongen. Het gaat ze om het voetbal. De lol. Bewegen. Zweten. 
Ouwehoeren.  
Maar als je dat gevoel niet kent, mis je het ook niet. Daarom is er niemand in het 
demissionair kabinet geweest om zich er hard voor te maken. Wat ik 
alleen onbegrijpelijk vind, zeker voor een regeringsteam dat zich verlaat op cijfers, analyses 
en prognoses, is de blindheid voor sport als een veilig middel om uit de crisis te komen. Niet 
alleen wijzen inmiddels talrijke studies uit binnen- en buitenland uit dat sporten in de 
buitenlucht veilig kan, ook is vanuit de adviesorganen rond het kabinet duidelijk gemaakt dat 
bewegen in georganiseerd verband goed is voor je gezond- en weerbaarheid. Sport, voetbal, 
zou je derhalve niet als sector moeten behandelen (horeca, winkels, scholen…), maar als een 
publieke zaak. We hadden daarom vooraan moeten staan bij de heropening van Nederland. 
Nu mogen we volgens het openingsplan pas in juli wedstrijden spelen, een week voor de 
schoolvakanties beginnen. Als dit zo blijft staan dan komt de KNVB Regiocup in gevaar. Het 
enige wat het voetbal de komende maanden nog heeft en waar kinderen en volwassen al 
maanden naar uitkijken.  
Volkomen onlogisch dus, en het doet voor meer vrezen. Zo maken we ons bij het 
amateurvoetbal van de KNVB zorgen over de precedentwerking van de pilots met 
testbewijzen voor voetballers. Er wordt weinig over gezegd, maar het hangt in de lucht dat 
we toewerken naar een testmaatschappij. Met als gevaar dat spelers - ook de pupillen - 
voordat ze tegen een andere club uit mogen komen, eerst een negatief testbewijs moeten 



 

 

     overleggen. No way. Het KNVB amateurvoetbal doet daar niet aan mee. Voetbal is en blijft 
toegankelijk voor iedereen. Dit staat overigens los van de field lab-evenementen, waar KNVB 
betaald voetbal aan mee doet om met name te kijken of er weer zo snel mogelijk met publiek 
kan worden gevoetbald.  
Mijn oproep aan dit demissionaire kabinet is: stop met de logica van een lekke bal, zet alsnog 
georganiseerd sporten boven aan het openingsplan en ga va-banque vaccineren.  
 

➢ Vacature Manager Horeca. 
Wij zijn op zoek naar een Manager Horeca. 
Iemand met passie voor eten & drinken, voetbal en verenigingsleven. Wij willen verder 
groeien, waarbij kwaliteit voor ons centraal staat, in de breedste zin van het woord. Daarin 
speelt de horeca een cruciale rol. Heb jij deze passies, ervaring in de horeca en de juiste 
diploma’s op zak? Solliciteer dan op deze parttime-job als Manager Horeca bij 
Voetbalvereniging Hooglandenveen.  
Voor meer informatie kan je terecht in deze functiebeschrijving [Functie PDF]. 

 
 

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. 
 
 

https://www.vvhooglanderveen.nl/wp-content/uploads/vvhooglanderveen/Wervingsprofiel-Manager-Horeca.pdf
mailto:ledenadministratie@vvhooglanderveen.nl
mailto:secretaris-voetbalzaken@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    24  april     2021: 

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

1 09:00 JO11-3 JO11-5  

1 09:00 JO11-4 JO11-6  

1 09:00 JO10-3/4 JO11-8  

1 09:00 JO13-5 JO12-1/2/3A  

1 10:15 JO13-2 JO12-4  

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

1 10:15 JO12-1/2/3B JO12-5/6/7B  

1 11:30 MO17-2 JO13-1  

1 10:15 JO14-3 JO13-3  

1 10:15 JO14-4 JO14-5  

1 11:30 JO14-1 JO15-4  

1 13:00 JO15-3 JO16-3  

1 13:00 JO14-2 JO16-4  

1 14:30 JO16-1 JO19-3  

1 13:00 JO17-2 JO19-5  

1 10:15 JO10-9 JO9-1  

1 10:15 JO10-5 JO9-2  

1 10:15 JO10-6 JO9-3  

1 10:15 JO10-7 JO9-4  

1 10:15 JO9-10 JO9-5  

1 10:15 JO9-9 JO9-7  

1 10:15 JO9-6 JO9-8  

1 09:00 JO11-7 MO11-1  

1 11:30 MO13-1/2/3 MO13-1/2/3  

1 13:00 JO15-5 MO15-1  

1 11:30 JO13-4 MO15-2  

1 11:30 JO15-6 MO17-1  

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     25   april     2021: 

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

1 13:15 Hooglanderveen 4 Hooglanderveen 6  

1 12:30 Hooglanderveen 5 Hooglanderveen 8  

 

Zaterdag      1   mei      2021:    

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

  Programma volgende week   

 

Zondag       2   mei      2021: 

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

  Programma volgende week   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


