
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 37 – wk 21 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Nieuwbrief voor de keepers. 
VRIJDAG 21 MEI : WEDSTRIJDJE TUSSEN DE 08/09-KEEPERS EN JO9/7 TEAM.....!!!!! 
VRIJDAGEN 21 EN 28 MEI TRAINEN OP KUNSTGRAS VELD 5A.... 
DAARNA OP GEWOON GRAS OP VELD 6A.....  
 
Beste keepsters, keepers en Ouders,  
Tja.....het was afgelopen vrijdag even wennen!!!!!!!!!!!!!!!  
Nadat we met de keeperstrainers een voorbereidend gesprek hebben gehad, wat we 
trouwens elke week doen op vrijdag van 16.30-16.45 uur, liepen we naar het veld om de 
keepers te verwelkomen na een weekje niet trainen en de laatste weken zagen wij toch 
gemiddeld 12/13 keepertjes op het veld....  
Nu kwamen we niet verder dan 4 (VIER) en 4 trainers en dan moeten we improviseren en 
hebben we gedaan met 2 keepers en 2 trainers en  ook individueel bezig zijn.  
De dagen erna hebben we mailtjes en sms-jes ontvangen van ouders die dachten dat er geen 
training was door de vakantie, maar......dan hebben ze onze vorige Nieuwsbrief NIET goed 
gelezen.  
Maar goed........het  kan een keer gebeuren......zand erover en we gaan weer 
verder!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
VRIJDAG 21 MEI :  WEDSTRIJDJE TUSSEN KEEPERS EN JO9/7 TEAM VAN 17.00-18.00 UUR.....  
We hadden het al eerder beloofd en nu gaat het dan toch echt gebeuren, onze keepers van 
het eerste uur mogen ook laten zien dat ze ook kunnen voetballen tegen een echt team, de 
JO9/7.  
Hoe dit uur er precies uit gaat zien staat nog niet helemaal vast en we hebben verschillende 
mogelijkheden, hierbij zijn we afhankelijk van het aantal keepers/sters die komen vrijdag.  
DAAROM VERZOEKEN WIJ ALLE KEEPERS EN KEEPSTERS VRIJDAG OM 16.45 UUR (KWART 
VOOR VIJF) AANWEZIG TE ZIJN!!!!!  
Ons keepersteam zal worden begeleid door onze assistent-keeperstrainers.  
 
 



 

 

     VRIJDAGEN 21 EN 28 MEI  OP KUNSTGRAS VELD 5A...... 
DAARNA IN JUNI OP GRASVELD VELD 6A......!!!!!  
Even goed lezen allemaal......op de vrijdagen 21 en 28 mei kunnen we nog spelen en trainen 
op veld 5A, daarna wordt het kunstgras vervangen door nieuw kunstgras, en daarna gaan we 
in de maand juni nog enkele vrijdagen trainen op veld 6A en dat is het veld naast 5A en is 
gewoon gras en op 1 van deze vrijdagavonden zal ook een slotavond gehouden worden 
waarover in de volgende Nieuwsbrief meer informatie.  
Mochten jullie nog meer informatie hebben of vragen over de komende periode....mail naar 
i.rehorst1@telfort.nl  of naar sms op mobiel : 06-13717525.......en mochten jullie nog een 
vriendje of vriendinnetje hebben die een keer mee wil doen.....GEWOON MEENEMEN!!!!! 
IEDEREEN.....TOT VRIJDAG......EN NEEM OOK GELIJK ALLEMAAL EEN ZONNETJE 

MEE                                 
Keepersgroeten namens alle trainers........... 
Inge Rehorst, hoofd-keeperstrainer van de vrijdag.  
 

➢ Stoppen met voetballen. 
Mocht je aan het eind van het seizoen besloten hebben te stoppen met voetballen, dan dien 
je te wedstrijdtas en je presentatiepak in te leveren 
 Dit kan op de volgende zaterdagen, tussen 10.00 uur en 14.00 uur. 
 19 Juni en 26 Juli en 10 en 17 Juli. 
PS 
Heb je thuis nog voetbalschoenen of scheenbeschermers hebben liggen, die nog goed zijn, 
maar welke je niet meer gebruikt, dan kun je deze ook op bovenstaande  data inleveren. 
 Wij maken hier andere kinderen heel blij mee. 
 Bij voorbaat dank, 
 Coen Mulder 
 Kleding Jeugd VV Hooglanderveen 
 kleding-jeugd@vvhooglanderveen.nl 

 

Eindelijk     >>>>>     We mogen weer. Wel beperkt. 
De gemeente Amersfoort heeft groen licht gegeven voor het spelen van onderlinge jeugdwedstrijden 
tegen andere clubs uit de stad (voorlopig alleen jeugd t/m O13). Uiteraard met inbegrip van de 
nodige voorwaarden en beperkingen (zie onder), maar toch. 
Een mooie gelegenheid om aan het eind van het seizoen toch nog even te oefenen tegen een andere 
club. De komende dagen zullen we in overleg deze wedstrijden inplannen. Dit zal overigens zeer 
beperkt zijn want in de groep met verenigingen waarbij wij zijn ingedeeld (op fietsafstand), zitten 
niet dergelijke grote verenigingen als wijzelf, helaas. 
We kijken daarom ook nog even samen met Hoogland of we met hen samen nog iets kunnen 
organiseren. Hou de mail vanuit de wedstrijdcommissie en de coördinatoren in de gaten! 
De versoepelingen die vorige week door de overheid zijn aangekondigd bieden ook ruimte om de 
horeca weer langzaam op te starten. 
De mogelijkheid voor het openen van het buitenterras bijvoorbeeld. Wij hebben als bestuur besloten 
dit niet te doen. Dit omdat er nog steeds geen toeschouwers welkom zijn en het terras dus alleen 
open zou zijn voor de spelers en begeleiders die op dat moment op het sportpark moeten zijn en 
uiterlijk 15 minuten na hun wedstrijd weer het sportpark moeten verlaten. 
 
We hebben er daarom voor gekozen de KoffieKate wel open te doen, maar alleen op zaterdag en 
zondag rondom wedstrijden en trainingen voor het afhalen van koffie, thee, frisdrank of een 
kleine, verpakte snack.  
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     Bovenstaande wordt voorlopig gefaciliteerd t/m het weekend van 12 en 13 juni. Vanaf 31 mei vinden 
er werkzaamheden plaats op het complex i.v.m. het vervangen van veld 5. 
Dit veld is vanaf 31 mei dan ook niet meer beschikbaar. Daarnaast gaan vanaf 21 juni de grasvelden 
in onderhoud bij de gemeente en kunnen deze vanaf dan ook niet meer gebruikt worden. Een 
aangepast trainingsschema voor de maand juni volgt nog. 
 
Voorwaarden waaronder de onderlinge oefenwedstrijden plaats kunnen vinden waarbij de 
verenigingen zich minstens aan de volgende maatregelen houden: 
· De basisregels van corona blijven nog steeds geldig, zoals die te vinden zijn op de website van de 
Rijksoverheid; 
· Geen publiek langs het veld, tenzij aantoonbaar begeleiding van een team. 

 
Concreet betekend dit het volgende: 
· Stimulering van verplaatsing per fiets; 
· Clubs zijn primair verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de voorwaarden op hun 
eigen accommodatie; 
· Na de wedstrijd verlaat men binnen een kwartier het complex; 
· Spelers en begeleiders die positief getest zijn of in afwachting van een testresultaat kunnen niet 
deelnemen; 
· Kleedkamers blijven dicht, dus geen omkleed- of douchemogelijkheden; 
· Begeleiders en bankzitters houden de 1,5 meter in acht. 
We wensen jullie nog een paar mooie voetbalweekenden toe! Heb je vragen over de inhoud van dit 
bericht? Stuur jouw reactie naar Johan Noordhof >  
bestuurslid-voetbal-operationele-zaken@vvhooglanderveen.nl 

 

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. 
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     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. 

- 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. 
Deze groepen trainen dan op de grasvelden 2 en 6. 

- 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. 
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     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. 
 
 

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    29   mei      2021:    

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

1 09:00 MO11-1 JO10-3/4  

1 11:30 JO10-5 JO10-6  

1 11:30 JO10-7 JO10-8  

1 09:00 JO11-6 JO11-3  

1 09:00 JO11-7 JO11-4  

1 09:00 JO11-5 JO11-8  
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     1 10:15 MO13-3 JO11-9  

1 10:15 JO13-5 JO12-1/2/3A  

1 10:15 JO13-4 JO12-1/2/3B  

1 09:00 JO13-2 JO12-4  

1 10:15 JO14-5 JO13-3  

1 09:00 MO13-1 JO13-6  

1 11:30 JO15-3 JO15-4  

1 11:30 JO14-3 JO15-6  

1 13:00 JO16-1 JO16-2  

1 13:00 JO16-3 JO16-4  

1 11:30 JO15-2 JO17-2  

1 13:00 JO19-4 JO19-5  

1 10:15 JO9-3 JO8-1  

1 09:00 JO9-4 JO8-2  

1 09:00 JO8-3 JO8-4  

1 11:30 JO10-1 JO9-1  

1 10:15 JO9-6 JO9-10  

1 11:30 JO10-2 JO9-2  

1 10:15 JO9-7 JO9-5  

1 10:15 JO9-8 JO9-9  

1 10:15 MO11-1/2/3 MO11-1/2/3  

1 09:00 JO12-5/6/7B MO13-2  

1 11:30 MO17-2 MO15-1  

1 10:15 JO12-5/6/7A MO15-2  

1 09:00 JO8-5/-6/-7 onderling  

 

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  

 

Zaterdag      5   juni      2021: 

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

  Nog géén planning   

 

Zondag       6   juni      2021: 

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

  Nog géén planning   

 


