
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 34 – wk 18 

  
 

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 

 
➢ Keepers nieuwsbrief. 

 
LET OP: LEES OOK HET TWEEDE BERICHT GOED OVER DE KEEPERTRAINING. 
 
ONDANKS MEI-VAKANTIE GEWOON KEEPERSTRAINING.....!!!!!  
Beste keepsters, keepers en niet te vergeten de ouders..........  
We hebben het jl. vrijdagavond wel doorgegeven, maar we weten niet of iedereen het heeft 
begrepen.  
Ondanks het feit dat we nu de mei-vakantie hebben is er in deze periode ook gewoon de 
keeperstraining.  
We begrijpen heus wel dat er enkelen zijn die op vakantie gaan in welke vorm dan ook, maar 
we hebben ook de zg. "thuisblijvers" en voor deze groep gaan de keeperstrainingen gewoon 
door.  
 
HET ENIGE VERSCHIIL MET DE GEWONE TRAININGEN IS DAT WE IN DEZE MEI-VAKANTIE ZG. 
"OPEN TRAININGEN" WILLEN HOUDEN EN DAT BETEKENT DAT ELKE KEEPER OF KEEPSTER 
EEN VRIEND OF VRIENDIN MAG MEENEMEN NAAR DE TRAINING OF EEN TEAMGENOOTJE OF 
EEN VRIENDJE/INNETJE DIE BIJ EEN ANDERE CLUB SPEELT.............  
 
Wij hebben geen idee hoeveel keepers/sters vrijdag komen, we hebben al wel enkel 
afmeldingen ontvangen en we zullen eerst kijken hoe groot de aantallen zijn en dan een 
beslissing nemen over het al of niet doorgaan van de keeperstraining van vrijdag 7 mei; in het 
komende weekend ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief met daarin de vermelding of de 
training van vrijdag 7 mei doorgaat........als keeperstrainers hopen wij van wel.  
Afgelopen vrijdag was de opkomst weer ouderwets groot, 14 kids in de eerste groep, 13 in de 
tweede groep en 11 in de derde groep, aantallen waar andere clubs jaloers op zouden zijn en 
op deze avond waren ook onze keepers-coordinator Michel en onze keepers-scout Rolf 
aanwezig om te kijken of er nog talentvolle keepers/sters in deze groepen zitten, namens de 
keepers/sters willen wij beide heren bedanken voor hun aanwezigheid.  
En mochten er nog vragen zijn op keepersgebied, emailadres i.rehorst1@telfort.nl  kunt U 
nog steeds gebruiken hiervoor en mocht een keeper of keepster een keer niet kunnen 
trainen dan kan ook afgemeld worden op mobiel/sms 06 - 13717525.  
ALLE KEEPERSTRAINERS ZIJN BENIEUWD HOE GROOT DE OPKOMST A.S. VRIJDAG IS......ZIJ 
ZIJN ALLEMAAL AANWEZIG.......  
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     DUS KEEPERS EN KEEPSTERS........OOK VAN JULLIE KANT VERWACHTEN WE EEN GROTE 
OPKOMST.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Met keepersgroeten,    Inge Rehorst, hoofd keeperstrainer van de vrijdag......  
 

➢ VRIJDAG 7 MEI : GEEN KEEPERSTRAINING.....          
     VRIJDAG 7 MEI: GEEN KEEPERTRAINING…….!!!!!!!!!! 
Beste keepers, keepsters en de Ouders,  
Bij de groepen van het tweede en derde uur hebben wij het jl. vrijdagavond al aangegeven 
dat er komende vrijdag 7 mei geen keeperstraining is, de keepers/sters van het eerste uur 
hebben wij het niet medegedeeld.  
Afgelopen vrijdag hadden we toch redelijk veel afmeldingen i.v.m. de vakantie en de eerste 
afmeldingen voor a.s. vrijdag zijn ook al binnen en dat was voor ons de reden om de 
keeperstraining van a.s. vrijdag niet door te laten gaan.  
We willen wel even het compliment meegeven dat er elke week netjes wordt afgemeld als 
iemand niet kan, of het nu gedaan wordt via mijn emailadres : i.rehorst1@telfort.nl   of via 
mobiel/sms : 06 - 13717525........niet altijd krijgen jullie een reaktie terug, maar het wordt wel 
doorgegeven aan de keeperstrainers.  
In de maand mei hebben we nog 3 trainingsavonden tegoed.....14 mei.......21 mei........en 
........28 mei.  
Ondanks het feit dat enkele trainingsavonden samenvallen met feestdagen, 14 mei i.v.m. de 
Hemelvaart en 21 mei met de Pinksteren, willen we deze avonden toch gewoon door  laten 
gaan.  
Ook willen we proberen om nog een slotavond te organiseren voor alle keepers vanaf de 08 
t/m.....019 en de meisjes/meiden op een vrijdag in juni van 18.00-20.00 uur en dit verzoek 
hebben wij bij het Bestuur, c.q. TC ingediend en zodra wij hiervan bericht ontvangen zullen 
wij dit met jullie communiceren.  
En mochten er  nog verdere vragen zijn......jullie weten ons te vinden!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Namens alle keeperstrainers de groetjes...........Inge Rehorst, 
hoofd-keeperstrainer van de vrijdag  

 

➢ De clubveiling is geopend. 
Met ingang van 1 mei 2021 heeft voetbalvereniging Hooglanderveen een eigen clubveiling. 
Met hulp van onze sponsors veilen we aantrekkelijke originele producten en diensten. Deze 
zijn volledig of tegen beperkte vergoeding gesponsord. 

Zo hoopt de club in deze tijd op originele wijze middelen op te halen voor het realiseren van 
de aanbouw en de jubileum festiviteiten in het komende seizoen. Maar daarnaast is het 
natuurlijk leuk en origineel. 
Gezien het grote aantal items op de veiling kan je zien dat vele sponsors enorm positief 
hebben gereageerd op deze actie. Daar zijn we hen erg dankbaar voor. Zeker in deze tijd. 
 
En we zijn er nog niet, dus houd de veiling de komende weken goed in de gaten, want er 
volgen nog veel meer producten en diensten. 
We starten vandaag en zolang we mooie veiling-items kunnen aanbieden, gaan we voorlopig 
nog wel maanden door met onze clubveiling. 
Dus neem een kijkje op www.vvhooglanderveen.net  registreer je én doe een bod, wie weet 
wordt jij de winnaar. 
Maar niet jij alleen, ook de club en haar sponsors. 
Je kunt ook op de button rechtsboven op de homepage van onze website klikken. 
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     ➢ De regels voor leeftijdsdispensatie in seizoen 2021-2022. 
In de gehele categorie B kan met dispensatiespelers worden gespeeld. Dat geldt dus ook voor 
het seizoen 2021/'22. Maar welke regels gelden er hiervoor? 
Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt is er één dispensatiespeler per team 
toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 
tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag 
maar één jaar ouder zijn.  
In gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, mogen meiden één jaar ouder 
zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen 
meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie. 
 
Hieronder de regels zoals die gelden voor het seizoen 2021 – 2022. 

Competitie   Spelvorm  Geboortejaar  Aantal dispensatiespeler 
JO8     6 x 6    2014     In alle klassen maximaal 1 per team 
JO9     6 x 6     2013     In alle klassen maximaal 1 per team 
JO10     6 x 6    2012     In alle klassen maximaal 1 per team 
JO11     8 x 8    2011     In alle klassen maximaal 2 per team 
JO12     8 x 8    2010     In alle klassen maximaal 2 per team 
JO13     11 x 11   2009     In alle klassen maximaal 3 per team 
JO14     11 x 11   2008     In alle klassen maximaal 3 per team 
JO15      11 x 11   2007     In alle klassen maximaal 3 per team 
JO16     11 x 11   2006     In alle klassen maximaal 3 per team 
JO17     11 x 11   2005     In alle klassen maximaal 3 per team 
JO18     11 x 11   2004     In alle klassen maximaal 3 per team 
JO19     11 x 11   2003     In alle klassen maximaal 3 per team 
MO9     6 x 6    2013     In alle klassen maximaal 1 per team 
MO11    8 x 8    2011     In alle klassen maximaal 2 per team 
MO13    8 x 8    2009     In alle klassen maximaal 2 per team 
MO13    11 x 11   2009     In alle klassen maximaal 3 per team 
MO15    11 x 11   2007     In alle klassen maximaal 3 per team 
MO17    11 x 11   2005     In alle klassen maximaal 3 per team 
MO19    11 x 11   2003     In alle klassen maximaal 3 per team 
 

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 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 
 

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      8   mei      2021: 

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

1 10:00 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 13:00 JO15-2 JO16-2  

1 10:00 JO15-4 JO16-3  

1 11:30 JO15-3 JO17-3  

1 11:30 JO15-6 MO15-1  

 

Zondag       9   mei      2021: 

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

  Géén wedstrijden gepland   

 

Zaterdag    15   mei      2021:    

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

  Nog niet bekend   

 

Zondag     16   mei      2021: 

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

  Géén wedstrijden gepland   
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