
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 33 – wk 17 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Voetbal Fun-dag op zaterdag 15 mei. 
Dag allen, 
Waar:      vv Hooglanderveen Veld 1 
Datum:       15 mei 2021 
Tijd:             09.00 tot 16.30 uur 
Voor wie:     Onderbouw teams vv Hooglanderveen O6 t/m O12 
Aantal per ronde:    10 teams van max 10 personen en 2 begeleiders 
Duur:                         75 minuten per ronde, 12 minuten per spel 
Aantal onderdelen:  5 per team 
 
Na lang wikken en wegen hebben wij helaas moeten besluiten, in verband met de geldende 
maatregelen, om het Jeugdkamp geen doorgang te geven dit seizoen. Een uitgeklede versie 
mag geen Jeugdkamp heten. Om toch een leuke onderbreking te hebben tijdens dit 
“bijzondere” seizoen is er in overleg met de commissie voetbal  voor gekozen om een 
fantastische voetbal fundag te organiseren voor onze onderbouw, Het wordt een superleuke 
dag en wij hopen dan ook dat er zoveel mogelijk kinderen zullen deelnemen 
Deelname gaat per team. Heb je geen compleet team en zijn er wel spelers die willen 
deelnemen graag het aantal spelers doorgeven dan zullen wij deze verdelen over de andere 
teams. 
Per team maximaal 2 begeleiders, teams  bestaan maximaal uit 10 spelers. 
Meld je team voor 7 mei aan per onderstaande link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7l9l2WLqGY9toZLPK9QYCLOWTrd5Zc1hODaL
ZFRPio90ilA/viewform 
 
Routing op de club is: 
Naar binnen bij het fietsenhok en Veld 1 betreden via de het het aan de kant van veld 4 
Naar buiten het via het hek bij de ambulance uitgang, dan loop je direct de parkeerplaats op. 
Een overzicht van de routing staat op de website van de vereniging. 
 
PROGRAMMA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7l9l2WLqGY9toZLPK9QYCLOWTrd5Zc1hODaLZFRPio90ilA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7l9l2WLqGY9toZLPK9QYCLOWTrd5Zc1hODaLZFRPio90ilA/viewform


 

 

     09.00 – 10.15 uur  JO6/JO7  (EL/WL) 
10.15 – 11.30 uur  JO8/MO9-1/MO9-2/MO11-3 
11.30 - 12.45 uur        JO9 
12.45 - 14.00 uur        JO10/MO11-2 
14.00 - 15.15 uur        JO11/MO11-1 
15:15 – 16:30 uur       JO12/MO13-2 
Kom maximaal 10 minuten van tevoren met je team om lange ophopingen te voorkomen. 
Puntje van aandacht vraag de kinderen om allemaal een bidon mee te nemen opdat zij 
genoeg water kunnen drinken. 
Per half veld komen er 5 onderdelen te staan.  
De teams draaien door en elk onderdeel duurt 12 minuten. 
Onderdelen: 
1. Soccerwall spel 
2. Schotkrachtmeter/Sprint 
3. Partij 
4. Obstakel-RUN-Parcours 
5. Pannaveld 

 
➢ Moeten we 8-jarigen nóg hun voetbalwedstrijdjes ontzeggen?? 

Uit het AD van dinsdag 20 april. 
Zaterdag.  
Een kind aan tafel vecht tegen zijn tranen in zegt: “Ik wil het niet , ik wil niet weer trainen, ik 
wil wedstrijden spelen, echte wedstrijden.” 
Het moet voor ouders herkenbaar zijn. Leg het maar eens aan een 8-jarige uit waarom ze al 
maanden niet tegen andere teams mogen voetballen, niet eens een keer in de twee of drie 
weken, terwijl de voetbalclubs op fietsafstand te bereiken zijn. Want dat is het: Kinderen 
zitten in de diverse wijken op voetbal en vaak ook bij elkaar in de klas. Binnen dus. Ik denk 
dat achteraf gezegd wordt dat het risico bij dergelijke evenementen praktisch 
verwaarloosbaar was, maar dan men de mobiliteit wilde voorkomen en dat we dan (anno 
2024?) te maken heeft met een generatie kinderen die minder belangstelling heeft voor 
samen buitensporten en die zich al gamend dik eet. Alsjeblieft, laat de ombudsman dit 
dossier oppakken: kan buitensporten voor kinderen tussen nabijgelegen verenigingen 
mogelijk worden gemaakt? En kunnen alsjeblieft de volwassenen dit de kinderen gunnen en 
niet denken: “O, maar dan wil ik een feestje in de sportkantine”. Heus, Mark Rutten en Hugo 
de Jonge, je sport om samen te komen, fysiek met elkaar bezig te zijn en vanuit een 
teamsport vertrouwen in medemensen te ontwikkelen. Moet dat verloren gaan? 
Moet kinderen dat naast bijvoorbeeld de school vierdaagse worden ontzegd? 
Wees sportief en vraag het de Kinder ombudsman: Zijn wij volwassen bestuurders wijs als het 
om de toekomst gaat? 
Op de fiets van KVVA naar VVZA en dan een uurtje spelen – kinderen zijn er zo mee geholpen. 
 

➢ Doek voor alternatieve competitie gevallen. 
Uit het AD van zaterdag 24 april. 
De Midden Nederland League de beoogde alternatieve competitie met ASC Nieuwland, CJVV, 
Hooglanderveen, SO Soest, Roda’46 zaterdag, Veensche Boys, TOV en de beloften van 
IJsselmeervogels, gaat niet door. 
Organisator Henry Rack, teammanager van ASC Nieuwland, laat weten dat het besluit 
definitief is, omdat de gehoopte coronaversoepelingen uitblijven. Eerder viel al het doek voor 
de alternatieve competitie met Amersfoortse derde- en vierdeklassers, het plan van  
De Posthoorn-coach Maikel Manasse. 
 



 

 

     ➢ Horizontaal overstappen van speeldag. 
Van de website van de KNVB. 
Met ingang van het seizoen 2022/’23 is het voor standaard mannenteams uitkomende in de 
1e klasse of lager van het standaardvoetbal mogelijk om horizontaal over te stappen van de 
zondag naar de zaterdag of andersom. Om te kunnen blijven werken aan 
toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve competities heeft de KNVB 
besloten het horizontaal overstappen mogelijk te maken. 
Horizontaal overstappen betekent dat het speelniveau waarop een team normaliter zou 
worden ingedeeld op basis van de sportieve prestaties in het voorliggende seizoen, ook het 
niveau wordt waarop het team in het nieuwe seizoen wordt ingedeeld op de gewenste 
speeldag. In de huidige situatie wordt een elftal dat de overstap maakt, beschouwd als een 
startend 1e elftal, wat betekent dat dit elftal in de laagste klasse wordt ingedeeld. Dit zorgde 
ervoor dat veel verenigingen niet overstapten. Door horizontaal overstappen mogelijk te 
maken, komen we tegemoet aan de wens van verenigingen en leden. 
In twee gevallen verloopt horizontaal overstappen iets anders: 
** Bij een kampioenschap in de 1e klasse dan wel promotie via de nacompetitie van de 1e 
klasse naar de hoofdklasse wordt het team ingedeeld in de 1e klasse van de nieuwe speeldag. 
**Als een vereniging bij het verzoek tot horizontaal overstappen aangeeft dat het team 
wenst over te stappen naar een lagere klasse dan het huidige niveau, neemt het bestuur 
amateurvoetbal hierover een besluit. 
 
Voor 1 oktober verzoek indienen. 
Verenigingen kunnen tot 1 oktober 2021 aangeven met het standaardteam met ingang van 
het seizoen 2022/’23 horizontaal te willen overstappen. Het indienen van een verzoek 
verloopt via KNVB Contact. In de seizoenen daarna moet dit steeds voor 1 september worden 
aangegeven. Een standaardteam mag eens per 3 seizoenen horizontaal overstappen van 
speeldag. Verenigingen die al besloten hebben om de overstap te maken naar een andere 
speeldag voor het seizoen 2021/’22 hebben tot en met 14 juni de mogelijkheid om bij de 
KNVB aan te geven of ze dit besluit herzien op basis van de mogelijkheid om horizontaal over 
te stappen in het seizoen 2022/’23. 
Het besluit horizontaal over te willen stappen kan grote impact hebben op de gehele 
vereniging. Belangrijk is dan ook dat verenigingen dit proces op een juiste wijze aanpakken en 
geen overhaaste beslissingen nemen. We roepen verenigingen op goed te luisteren naar de 
wensen van de leden en tegelijkertijd de praktische overwegingen goed te verkennen. Denk 
hierbij aan de ruimte op de zaterdag in verband met jeugdteams. 
 
Geen versterkte degradatie of promotie. 
Aan de hand van het beschikbaar aantal teams per klasse en speeldag wordt ieder seizoen bij 
de indeling het aantal poules en aantal teams per poule bepaald. Dit kan dus variëren. 
Hiermee voorkomen we dat door de instroom en uitstroom van teams versterkte degradatie 
of promotie moet plaatsvinden. De huidige competitiestructuur kan vanaf niveau 1e klasse en 
lager de komende seizoenen zich ontwikkelen tot een ander aantal poules per klasse of 
andere poulegroottes. We gaan hierbij uit van poules die uit minimaal 12 en maximaal 16 
teams bestaan, waarbij het aantal teams gelijkmatig over het aantal poules wordt verdeeld. 
 
Horizontaal overstappen is eerste stap in verbetering totale voetbalpiramide 

Door horizontaal overstappen mogelijk te maken, wordt tegemoetgekomen 
aan de wens van steeds meer spelers om op zaterdag te spelen en op het 
niveau dat bij hen past. 
Het afnemend aantal zondagteams is een ontwikkeling in het standaardvoetbal die we al 
langer zien. In 2020 heeft de KNVB een landelijke inventarisatie onder verenigingen, 



 

 

     bestuurders en 1e elftalspelers gehouden over de wensen en mogelijkheden ten aanzien van 
het zondag- en zaterdag standaardvoetbal (1e elftallen). Hieruit bleek dat de mogelijkheid tot 
horizontaal overstappen een passende oplossing is voor de problematiek. Door horizontaal 
overstappen mogelijk te maken, wordt tegemoetgekomen aan de wens van steeds meer 
spelers om op zaterdag te spelen en op het niveau dat bij hen past, wat er weer voor zal 
zorgen dat voetballers langer aan de sport en hun eigen vereniging verbonden zullen blijven. 
Dit zal uiteindelijk bijdragen aan toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve 
competities. We zien het horizontaal overstappen als eerste stap in de verbetering van de 
totale opzet van de piramide. In de zogenaamde brede aanpak van de piramide zullen wij 
vanuit een breder perspectief komen met voorstellen ter verbetering van de structuur van de 
piramide en de opzet van de competitie. Deze voorstellen worden in het najaar worden 
behandeld door de ledenraad van het amateurvoetbal. 

 

Slot van het seizoen 2020 – 2021. 
Het is al eind april en het huidige seizoen loopt al richting het slot. 
Een gedenkwaardig seizoen waarin de jeugd géén 1 competitiewedstrijd gespeeld heeft. 
Alléén trainen en onderling voetballen. 
In dit blok wordt de agenda tot en met een deel van juli gepubliceerd. 
Puntsgewijs worden die punten genoemd die belangrijk zijn om rekening mee te houden. 
Elke week, vanaf nu, komen daar punten bij omdat steeds meer bekend wordt hoe het seizoen 
afgesloten gaat worden. 

- Zaterdag 1 mei zijn er géén wedstrijden voor de onderbouw. Eventueel Onder 12 wel. 
- Zaterdag 15 mei wordt de Voetbalfun dag gehouden voor de onderbouw. 
- Zaterdag 22 mei, Pinksteren, is iedereen vrij. 
- Veld 5 is vanaf eind mei, 31 mei, niet meer beschikbaar tot begin september van dit jaar. 

Het veld krijgt nieuw kunstgras. Dit veld is al weer 10 jaar oud. 
- Zaterdag 12 juni 2021. De laatste zaterdag voor de onderlinge wedstrijden van de huidige 

teams. 
- In de week vanaf maandag 14 juni t/m vrijdag 18 juni worden de laatste trainingen gehouden 

voor de breedteteams, dus de niet selectieteams. 
- Maandag 21 juni gaan de grasvelden, veld 3 en veld 6, in onderhoud en mogen pas eind 

augustus weer gebruikt worden. 
- In de weken van 21 juni, 28 juni en 5 juli zijn alléén veld 1 en veld 4 beschikbaar.  

Maandag t/m donderdag alleen beschikbaar voor selectietrainingen voor jeugd en senioren. 
Op de vrijdagen kan ook getraind worden door de breedteteams.  
Daar komt tegen die tijd nog een trainingsschema over. 

 

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 

mailto:ledenadministratie@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      1   mei      2021:    

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

1 10:00 MO17-1 JO13-1  

1 10:00 JO15-5 JO15-6  

1 10:00 JO14-1 JO17-3  

1 14:30 JO16-1 JO19-2  

 

Zondag       2   mei      2021: 

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

  Géén wedstrijden gepland   

 

Zaterdag      8   mei      2021: 

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

1 11:30 JO14-5 JO13-1  

1 10:00 JO14-1 JO14-2  

1 11:30 JO15-5 JO14-4  

1 11:30 JO16-1 JO15-1  

1 10:00 JO15-4 JO16-3  

1 10:00 JO15-3 JO17-3  

1 11:30 JO15-6 MO15-1  

 

Zondag       9   mei      2021: 

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

  Nog géén wedstrijden   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

