
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 35 – wk 19 

  
 

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. 
 

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


 

 

      
PROGRAMMA: 

09.00 – 10.15 uur  Euro League en World League (8 teams) 
10.15 – 11.30 uur  JO8 (JO8-5 / JO8-8 samengevoegd) + MO9-2 / MO11-1 / MO11-3 
11.30 - 12.45 uur        JO9 (JO9-5 / JO9-6 samengevoegd) + (JO9-8 / JO9-7 samengevoegd) 
12.45 - 14.00 uur        JO10 + MO11-2 
14.00 - 15.15 uur        JO11 (JO11.3 + JO11.5 samengevoegd) + JO13-2 
15:15 – 16:30 uur       JO12 + MO13-2 + MO13.3 
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 
4. Obstakel-RUN-Parcours 
5. Pannaveld 

 
➢ Definitief géén KNVB regio cup voor volwassenen. 

De KNVB heeft besloten dat de KNVB Regiocup dit seizoen definitief niet meer haalbaar is 
voor senioren. Nu het kabinet de mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen heeft 
doorgeschoven van 11 mei naar (op z’n vroegst) 18 mei, blijft er te weinig tijd over voor een 
toernooi. 
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen in elk geval tot 18 mei niet per team trainen. Dit 
mag net als het afgelopen halfjaar alleen in groepjes van vier. Om verantwoord wedstrijden 
te kunnen spelen, is een periode van twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te kunnen 
worden. In dat geval, kan de KNVB Regiocup op z’n vroegst in het weekend van 5/6 juni 
starten.  
Voor een toernooivorm blijft er dan te weinig tijd over aangezien de zomervakantie op 10 juli 
van start gaat (Regio Noord) en er in de zomer op veel sportcomplexen grasonderhoud nodig 
is. Daarnaast is het gezien de uitgestelde versoepelingen op dit moment onwaarschijnlijk dat 
de datum waarop volgens het eerdere openingsplan van het kabinet weer wedstrijden 
gespeeld mogen worden (7 juli) binnenkort naar voren wordt gehaald. 
 
Jeugd. 
Kinderen mogen wel al enige tijd normaal trainen en op de eigen vereniging partijtjes spelen. 
Aangezien zij dus geen optraintijd nodig hebben, wordt de optie voor de KNVB Regiocup voor 
de jeugd nog wel langer opengehouden. 
“De KNVB wil alle reële opties zo lang mogelijk openhouden en niet zelf onnodig of voorbarig 
de kans op het spelen van wedstrijden wegstrepen. Daarom hebben we ons gedurende de 
coronatijd telkens flexibel getoond en bij de overheid eerst ons ‘Plan B’ en daarna de KNVB 
Regiocup, als alternatief voor de competities, aangedragen. We blijven in gesprek met ‘Den 
Haag’ en we blijven actief zoeken naar mogelijkheden. Wij hadden namelijk heel graag gezien 
dat men inmiddels weer normaal en veilig in de buitenlucht kon voetballen”, aldus Jan Dirk 
van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB. 
Zodra de coronabeperkingen het weer toelaten, kunnen verenigingen alsnog onderling losse 
oefenwedstrijden organiseren. De KNVB kan hier eventueel bij ondersteunen. Ook is er dan 
‘Zomervoetbal’ mogelijk voor verenigingen die over kunstgrasvelden of speciale beach 
soccer-velden beschikken. Binnenkort ontvangen zij hier meer informatie over van de KNVB.  
 



 

 

     ➢ NOG ÉÉN WEEK  >>  Voorverkoop jubileumboek. 
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 boek 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 en 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. 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 na korte tijd 
een betaallink om via iDeal het bedrag over te maken. Bestel op tijd én gun jezelf of een 
ander dit prachtige cadeau. 
Klik voor je bestelling op de button rechts boven op de homepage. 
Namens de samenstellers van het jubileumboek, 
Kees Steenbeek. 

 

Vacatures voor seizoen 2020 – 2021. 
Vanaf dit moment een nieuwe rubriek in De Dribbelaar. 

Dit bericht staat natuurlijk ook op de website van de vereniging. 

Deze rubriek zal nu wekelijks tot het einde van het seizoen terugkeren om dit onder de aandacht te 
houden. 
 

Nieuwe leeftijdscoördinatoren gezocht voor komend seizoen 
Vanaf het nieuwe seizoen zoekt de vereniging een aantal nieuwe coördinatoren voor diverse 
leeftijdsgroepen. Het gaat om de volgende vacante posities: 
 
Commissie Voetbal Onderbouw 
*  Leeftijdscoördinator Jongens Onder 8 
*  Leeftijdscoördinator Jongens Onder 9 
*  Leeftijdscoördinator Jongens Onder 12 
 
Commissie Voetbal Dames 
*  Leeftijdscoördinator Meisjes Onderbouw  
 
Als leeftijdscoördinator ben je verantwoordelijk voor het voetbaltechnische en organisatorische 
reilen en zeilen binnen jouw leeftijdsgroep. Je bent het eerste aanspreekpunt voor trainers en leiders 
van niet-selectieteams en werkt nauw samen met de Hoofd Jeugdopleiding voor de selectieteams. 
Ook valt de teamindeling van de niet-selectieteams binnen jouw verantwoordelijkheid en lever je 
input bij de totstandkoming van de selectiegroepen. Als leeftijdscoördinator maak je onderdeel uit 
van de Commissie Voetbal Onderbouw of Dames (afhankelijk van leeftijdsgroep), die periodiek als 
commissie vergadert. 
De leeftijdsgroepen bij de jongens onderbouw bestaan uit gemiddeld 8 teams, waarvan de 
selectiegroepen onder de eindverantwoordelijkheid van de Hoofd Jeugdopleiding vallen.  



 

 

     De leeftijdscoördinator bij de meisjes onderbouw bestaat uit de teams van de Meisjes Onder 9, 
Onder 11 en Onder 13.  
Wij zoeken per functie een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om zijn/haar energie te steken 
in deze leeftijdsgroepen. Kennis van het voetbalspelletje is niet benodigd; enthousiasme en 
organisatorisch vermogen zijn de belangrijkste eigenschappen. Met het bekleden van één van deze 
functies geef je volledig invulling aan de vrijwilligerspunten die per seizoen behaald moeten worden. 
Mocht je interesse hebben voor een kop koffie, op de club of online, neem dan even contact op met: 
 
Voorzitter Commissie Voetbal Onderbouw: Marc Tienstra -  
voorzitter-onderbouw@vvhooglanderveen.nl 
 
Voorzitter Commissie Dames: Remco de Graaf - 
voorzitter-dames@vvhooglanderveen.nl 

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 

mailto:voorzitter-onderbouw@vvhooglanderveen.nl
mailto:voorzitter-dames@vvhooglanderveen.nl
mailto:ledenadministratie@vvhooglanderveen.nl


 

 

      

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    15   mei      2021:    

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

1 10:00 MO15-1 JO13-1  

1 11:30 MO17-1 JO13-3  

1 10:00 MO17-2 JO14-4  

1 10:00 JO15-5 JO14-5  

1 13:00 JO16-1 JO15-1  

1 11:30 JO14-2 JO15-3  

1 10:00 JO14-3 JO15-6  

1 11:30 JO14-1 JO16-4  

1 11:30 JO16-3 JO17-3  

1 14:30 JO19-1 JO19-2  

 

Zondag     16   mei      2021: 

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

  Géén wedstrijden gepland   

 

Donderdag    20   mei      2021: 

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

1 20:00 Hooglanderveen 2 Hooglanderveen JO19-1  

 

Zaterdag    22   mei      2021: 

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

1 10:00 JO14-5 JO13-1  

 

Zondag     23   mei      2021: 

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

  Géén wedstrijden gepland   

 
 
 
 

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

