
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 36 – wk 20 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Historisch moment voor het voetbal. 
Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. 
 
Geachte directie van de KNVB, 
Mijn naam is Ellen Fokkema. Ik ben 19 jaar en kom uit Friesland. Vanaf mijn vijfde voetbal 
ik bij VV Foarút in Menaam. Sinds de F-pupillen heb ik altijd met jongens gevoetbald. Toch 
mag dat nu niet meer. Al mijn vrienden uit Onder-19 mogen naar het eerste elftal, alleen ik 
niet. Terwijl ik gewoon lekker op niveau wil voetballen met spelers die ik al mijn hele leven 
ken. 
 
Ellen en haar voetbalclub schreven ons in 2019 diverse brieven. Dat leidde bij de aanvang van 
het seizoen 2020-21 tot een wereldprimeur: Ellen kreeg dispensatie en mocht uitkomen in 
het eerste mannenteam van vierdeklasser VV Foarút. Tegelijkertijd betekende haar debuut, 
de start van onze pilot. Een proef met dataonderzoek, enquêtes, interviews met betrokkenen 
en observaties van wedstrijden. Snel bleek dat niets ons in de weg stond om vrouwen bij de 
mannen in de A-categorie te laten voetballen. Er werd door de mannen zelfs aangegeven, dat 
zij in hun jeugd vaker met meiden hebben gespeeld en het normaal vinden. Van trainers, 
scheidsrechters en supporters kregen we woorden van gelijke strekking te horen. 
Gemengd voetbal is in Nederland ingeburgerd geraakt, maar dat is niet vanzelf gegaan. Pas in 
1971 werd het vrouwenvoetbal erkend en daarna hebben hoofdzakelijk de speelsters en 
voorvechtsters, zoals Vera Pauw, het verschil gemaakt met visie en beleid. Eerst door in 1986 
jongens en meiden Onder-12 met elkaar te laten voetballen. Later gevolgd door gemengde 
teams voor de oudere jeugd en de B-categorie bij de senioren. Zo voetbalden er in de 
afgelopen vier seizoenen 366 vrouwen in mannenseniorenelftallen binnen het veldvoetbal. In 
de zaal waren dat er ruim 30.   
Daar komt bij dat het gemengd voetbal steeds meer verschillende verschijningsvormen 
aanneemt. Zo zijn er clubs die bewust kiezen voor een 50/50 verdeling van de teams, maar er 
bestaan ook voorbeelden van meidenteams met één jongen ertussen.  
Het mag daarom geen verrassing heten, dat de KNVB vandaag een nieuwe stap in het voetbal 
heeft aangekondigd. Met ingang van het seizoen 2021-22 is het voor vrouwen in het 



 

 

     amateurvoetbal mogelijk om in de A-categorie bij de mannen uit te komen. Wereldwijd een 
historische doorbraak. Omdat hiermee een nieuwe mogelijkheid voor vrouwen wordt 
gecreëerd om op basis van kwaliteiten en persoonlijke ambities een passende plek binnen de 
voetbalsport te vinden.  
De vader van Ellen Fokkema beschreef bij het debuut van zijn dochter in het eerste 
mannenelftal van VV Foarút in het Friesch Dagblad vorig jaar wat dat betekent: “Ellen heeft 
handgeschreven brieven ontvangen van vrouwen die het prachtig vinden dat zij de stap wel 
heeft kunnen zetten. Iets dat ze zelf ook graag hadden gewild, maar niet is gelukt.”  
Voor mij valt het samen met al die andere mooie ontwikkelingen in het voetbal: van 
Feyenoords’ toetreding tot de Pure Energie Eredivisie Vrouwen tot alle aandacht voor de 
opvolger van Sarina Wiegman. Het feit dat dit zoveel mensen bezighoudt, 
geeft wel aan dat het verschil tussen mannen en vrouwen er niet meer toe doet, het gaat 
allemaal over voetbal.  
Dat is de essentie.  
 

➢ Jubileumboek 75 jaar     >>>>>     START DE PERSEN. 
Op Hemelvaartsdag kwamen de samenstellers van het jubileumboek nog één keer bijeen in 
onze grote lege kantine. 

Niet voor interviews, foto’s of eindeloze clubverhalen (al kwamen die automatisch weer naar 
boven), maar om te proosten op een bijzondere mijlpaal. 
De opgemaakte pagina’s met teksten en foto’s zijn ingeleverd bij drukkerij van Beek en dat 
betekent dat er nu echt niets meer aangepast kan worden. 
Er is veel werk verricht aan de samenstelling van het jubileumboek. Kees Steenbeek, Gert van 
den Hul en Gerard Brundel zijn diep gedoken in de oude verhalen. 
Wie kon deze mannen nog iets vertellen wat zij nog niet wisten? Zoeken in archieven, 
interviews en vragen naar oude foto’s leverende weer veel nieuw materiaal op. 
Maar dat ging niet zonder de hulp van échte professionals. Thijs Tomassen met zijn 
journalistieke achtergrond, Benjamin Gouverneur als vormgever, Marco Hofsté als fotograaf 
en ook nog Willem Meuleman als eindredacteur. 
Ook zij hebben veel werk verzet en als Willem niet op Texel had gewoond, was hij zeker even 
mee komen proosten. 
 

 

             v.l.n.r. Benjamin, Gert, Kees, Gerard, Marco, Thijs en Norbert 
Voorzitter Norbert kwam even langs om de heren te bedanken voor het vele werk en te 
feliciteren met deze mijlpaal. Met deze groep mensen kan het gewoon niet anders, dat er 
een boek verschijnt, waar niet alleen zij trots op zullen zijn. 



 

 

     We kunnen bijna niet wachten op het eerste exemplaar dat op 17 juni gaat verschijnen, de 
dag dat we als club 75 jaar bestaan. Er staan al 500 exemplaren in bestelling en natuurlijk 
laten we drukkerij van Beek er nog voldoende bijdrukken. 
Dit weekend is het boek voor het laatst te bestellen in de voorverkoop (€ 15,-), daarna start 
de normale verkoop (€ 20,-). 
Dus wees er snel bij als je nog een exemplaar wil bestellen. 
 

➢ Woensdagavond  >>  clubveilingavond. 
We hebben fantastische mooie producten & diensten te veilen op onze nieuwe clubveiling, 
die 1 mei 2021 live is gegaan: www.vvhooglanderveen.net 

▪ Enkele voorbeelden: 

▪ Een jaar lang brood van de bakker 

▪ Een espressomachine van La Marzocco voor de thuisbarista 

▪ 2 kaartjes voor 14 de musical 

▪ De officiële eredivisie voetbal 

▪ Een Rayban zonnebril 

▪ 2 eenpersoons kwaliteit dekbedden 

▪ Een super sound bluetooth speaker 

▪ Een dagdeel inspiratie kamer met lunch voor 10 personen 

▪ Een robuuste Makita bouw-radio. 

▪ Veel waardebonnen (diner voor 2, horecabonnen en vele andere zaken). 

▪ En nog zoveel meer 
Vanaf nu lopen alle veilingen af op een woensdagavond.  
Dus Woensdagavond Clubveilingavond ! 
Kijk even op de veilingsite en mocht er iets voor je bij staan, ga je dan registreren  
(menu rechtsboven). Je ontvangt daarop een bevestigingsmail om je account te activeren en 
na een klik op de activatie-link kan je meebieden. Doe mee en win voor je zelf en voor de 
club. 
Stuur deze mail door aan anderen. Iedereen mag meebieden. Je hoeft niet lid te zijn. Hoe 
meer mensen die weten, hoe beter voor de club. 
Dat geldt overigens ook voor bedrijven. Mocht je werken bij (of eigenaar zijn van) een bedrijf, 
dat wel een leuk product of dienst heeft voor de veiling, neem dan contact op met de 
veilingmeester@vvhooglanderveen.nl 
De meeste producten of diensten zijn geschonken, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het moet 
uiteraard wel aantrekkelijk blijven voor zowel de bieder als de club. In goed overleg bepalen 
we dat samen. 
Met sportieve groet, 
De veilingmeesters van de clubveiling, 
Frank Mekkelholt & Norbert van Hengstum 
 
Ondernemingen die nu al deelnemen (en er volgen er nog zeker meer) zijn: 
123inkt, Volvo Serva, Ingenieurbureau 3ING, Hey Pannenkoek, ING bank,  
Agile people, Kindertherapiepraktijk Jump, Wijnbar Merlot, Carteam Smink,  
AFAS software, Cafe bar Kolkrijst, Administratie & Adviesbureau Mulder,  
van Dam Intersport, AV vloeren, kindercentrum Bzzzonder,  
Architectenburo Mosterman, Groen Natuurlijk, Bouwbedrijf van Bekkum, Hartog containers, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ASFpuP1uFwyN8na1ssU3tx2R__rUoETkYwDLjI8fUT6zJw/viewform
https://www.vvhooglanderveen.net/


 

 

     Optiek Verkerk, Drankenhandel Scheerder, Bakkerij van de Kletersteeg,  
Installatie bedrijf Lomans, Eyewish Vathorst, Schildersbedrijf de Vaal,  
Restaurant Dims, Alleborgh Espresso, De bedweter, Jumbo Vathorst, Restaurant Bij Lot,  
van Essen Catering & Events. 
 

➢ Planning richting einde seizoen en selectieproces. 
Deze week heeft de KNVB bekendgemaakt dat de Regiocup voor de seniorenteams definitief 
van de baan is. Voor de jeugd houdt de KNVB nog een slag om de arm. In geval ook dit 
initiatief voor de jeugd definitief vervalt, hoopt men dat er nog wel oefenwedstrijden tegen 
verenigingen uit de buurt gehouden kunnen worden in de maand juni. 
 
Het technisch kader van onze club heeft op basis van de mogelijkheid dat de Regiocup wel of 
niet doorgaat twee scenario's uitgewerkt voor het einde van het seizoen.  
In dit document staan twee planningen uitgewerkt voor het selectieproces voor de maanden 
juni en juli voor de jeugd. Indien de Regiocup niet doorgaat, starten de selectietrainingen 
voor de nieuwe groepen op maandag 14 juni. Indien de Regiocup alsnog wel doorgaat, 
starten de selectietrainingen twee weken later. 
In het document staat ook opgenomen met hoeveel spelers de nieuwe selectiegroepen 
starten, op welke momenten spelers afvallen en wanneer de eerste selectieteamindelingen 
bekend worden gemaakt. 
Na twee weken worden de selectiegroepen bekend gemaakt en daardoor ook de spelers die 
komend seizoen niet in de selectie spelen bekend. Voor de bovenbouw betreft dit dan ook 
gelijk het selectie-elftal, op de Onder 15 na, aangezien het hier één selectie-elftal betreft. De 
twee weken daarna worden gebruikt om de eerste selectieteams samen te stellen. 
De selectie samenstelling staat onder verantwoordelijke van de Hoofd Jeugdopleiding 
(Richard van Beek voor Bovenbouw en Mike van den Ban voor Onderbouw), waarbij de 
hoofdtrainer van de verschillende leeftijdsgroepen leidend is in de samenstellingen. De 
hoofdtrainer zal het proces en samenstelling goed doorspreken met zijn collega-trainers in de 
betreffende leeftijdscategorie. 
Aanvullend zijn de volgende data belangrijk voor de komende periode: 
* Eind mei gaat veld 5 op slot, omdat deze zomer de toplaag van het kunstgras vervangen 
wordt. Het veld is inmiddels 10 jaar oud en aan vervanging toe. 
* Zaterdag 12 juni is de laatste speelzaterdag voor de jeugd in de huidige teamsamenstelling.  
* In de week van 14 t/m 18 juni kan er door de niet-selectieteams voor het laatst op de 
normale trainingsavonden getraind worden. Dat betekent dat 16 juni de laatste woensdag 
van het seizoen is dat Sportivun de trainingen van de onderbouw begeleidt. 
* Vanaf 21 juni gaan alle natuurgrasvelden in zomeronderhoud. Vanaf die week zijn er alleen 
nog twee kunstgrasvelden beschikbaar.  
* Vanaf 25 juni tot medio juli kunnen niet-selectieteams op vrijdagavonden gebruik maken 
van de velden voor trainingen. De overige avonden zijn de selectiegroepen op de beschikbare 
velden gepland. Een trainingsschema voor deze periode volgt begin juni. 
 
De teamindelingen zullen dit jaar in verband met AVG niet meer via de website gepubliceerd 
worden. We delen de indelingen op in vieren, te weten senioren, dames/meisjes, bovenbouw 
jongens en onderbouw jongens. De verspreiding van de teamindelingen zal via de mail 
gebeuren. Naar verwachting vindt de publicatie plaats tussen 10 en 15 juli.  
Een mooie seizoensafsluiter was jarenlang de drukbezochte eindeseizoensbijeenkomst voor 
trainers en leiders. Vorig jaar is dit event vanwege Corona niet doorgegaan. Of en in welke 
vorm deze bijeenkomst dit seizoen doorgaat, besluiten we op basis van de geldende 
maatregelen in de loop van de maand juni.  
Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de coördinator van jouw leeftijdsgroep.  

 



 

 

      

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. 

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


 

 

     Elke week, vanaf nu, komen daar punten bij omdat steeds meer bekend wordt hoe het seizoen 
afgesloten gaat worden. 

- 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. 
 
 
 
 
 

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. 
 

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 

  Géén wedstrijden   

 

Zondag     23   mei      2021: 

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

  Géén wedstrijden    

 

Zaterdag    29   mei      2021:    

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

1 11:30 JO10-5 JO10-6  

1 11:30 JO10-7 JO10-8  

1 11:30 JO10-1 JO9-1  

1 10:15 JO9-6 JO9-10  

1 11:30 JO10-2 JO9-2  

1 10:15 JO9-3 JO9-4  

1 10:15 JO9-7 JO9-5  

1 10:15 JO9-8 JO9-9  

 

Zondag     30   mei      2021: 

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

1 13:15 Hooglanderveen 019-2 Hooglanderveen 4  

1 12:30 Hooglanderveen 6 Hooglanderveen 8  

 
 
 
 
 

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

