
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 38 – wk 22 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ 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 
 

➢ Het zou tijd worden. 
Column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. 
“Alle sectoren worden versoepeld, maar het jeugdvoetbal gaat komende zaterdag voor de 
245ste keer oefenen tegen een lager elftal. Hopelijk pakt de @KNVB door wat betreft 
Regiocup"#afsluiten#jeugdiserookklaarmee @jdvdzee” 
Thijs Masselink on Twitter 
 
“Bij JEKA 4 dekken we gelukkig altijd op 1,5 meter ook de spelers onder de 37.” 
Sjoerd Mossou on Twitter 
 
“Het blijft oorverdovend stil vanuit de @knvb en @jdvdzee" #Regiocup 
Ivar Stoop on Twitter 
 
“Hoi @KNVB@RIVM@MinVWS, wanneer wordt bekend gemaakt of de jeugdteams nog een 
Regiocup kunnen spelen? De cijfers ontwikkelen zich goed en lekker buiten sporten (in 
teamverband) is gezond he." @jdvdzee 
Roeland van Meerveld on Twitter 
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Afgelopen vrijdagmiddag sprak ik met minister van Ark. Ik vertelde haar over de duizenden 
reacties die wij hebben gekregen naar aanleiding van het openingsplan. Onze achterban 
wordt steeds kritischer. Ik begrijp dat goed. Wij hadden allang een normaal potje kunnen 
voetballen als er echt naar ons was geluisterd. Niet alleen was dat in het belang geweest van 
de voetbalsport zelf, maar ook voor onze gezondheid. Het is al zo vaak gezegd: door het 
gebrek aan lichaamsbeweging is Nederland in een gezondheidscrisis gestort. Mentaal en 
fysiek. Toch heeft deze ontwikkeling bij het kabinet en de Tweede Kamer minder prioriteit 
gekregen dan het openen van terrassen en winkels.  
Of zoals ik veel te horen krijg: ‘Wel naar de Primark, niet naar de sportclub’.  
Wat daarachter zit, valt alleen maar te raden. Economisch belang? Willekeur? Of is het zelfs 
politiek gekleurd? Opvallend was in elk geval dat de motie van het uiterst rechtse JA21 van 
Joost Eerdmans – die ervoor pleitte om te stoppen met de leeftijdsgrens tussen voetballers 
van 26 en 27 jaar, waarbij de een wel in teamverband mag voetballen zonder 1,5 meter 
afstand en de ander niet – werd weggestemd door alle partijen. Een soort cordon sanitaire, 
maar tegen het volstrekt verkeerde onderwerp. Alleen de motie van Lisa Westerveld 
(GroenLinks) werd aangenomen. Kortgezegd komt die hierop neer, dat de regering in gesprek 
moet gaan met de sportbonden om specifieke afspraken te maken, waarmee de boel kan 
worden opengegooid. Gelukkig beseft een meerderheid van de Tweede Kamer dat sporten 
cruciaal is voor de gezondheid van mensen en clubs een belangrijke functie hebben in de 
wijk. Uit de aangenomen motie blijkt ook, dat men zich zorgen maakt over de toekomst van 
de sportverenigingen. 
Een terechte zorg: het gebrek aan kantine-inkomsten begint zich te wreken en bij de KNVB 
zien we nu al dat de instroom van nieuwe jeugdleden 20 procent minder is dan voorgaande 
jaren. Om nog maar te zwijgen van de clubmensen die twijfelen of ze hun lidmaatschap zullen 
verlengen. 
Wat minister van Ark mij afgelopen vrijdag concreet aangaf, is het volgende: blijven de 
besmettingscijfers zich gunstig ontwikkelen, dan kunnen we hoogstwaarschijnlijk in juni 
wedstrijden organiseren en meteen starten met de Regiocup. Daarnaast zullen de 
volwassenen dan weer partijtjes tegen elkaar op de club mogen spelen zonder de 1,5 meter. 
Het zou tijd worden. 
 

➢ Hulp gezocht. 
Krachten gezocht voor zaterdag 29 mei en 5 juni. 
We gaan 2 zaterdagen voorbereidingen treffen voor de aanbouw.  
Zo gaan we het hek tegen de kantine aan verwijderen en alvast tegels uithalen en op pallets 
zetten. We gaan beginnen ! 
We zoeken nog hulp. Vind je het leuk om te helpen, we starten op 8:30 uur en regelen lunch. 
Meld je aan via klussendag@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ Géén Regiocup voor de senioren. 
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 
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     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. 
 

➢ Hoofdsponsor Van Essen Catering & Events verlengt contract. 
In de Algemene Leden Vergadering van 27 oktober 2020 moest de voorzitter nog melden dat 
we met ingang van het nieuwe seizoen op zoek moesten voor naar een nieuwe 
hoofdsponsor. Dat was volkomen begrijpelijk gezien de gevolgen van de corona crisis voor de 
evenementen en catering branche. 

Uiteraard hadden we de zoektocht al ingezet, toen we een week of 2 geleden blij verrast 
werden met het bericht van onze hoofdsponsor toch voor één seizoen wilde verlengen, met 
de intentie daar nog 2 seizoenen aan toe te voegen. We konden het snel eens worden. 
De tijden zijn voor de branche nog niet verbeterd, maar de vooruitzichten wel en daarom zijn 
we zeer ingenomen met de contractverlening van het hoofdsponsorschap met van Essen 
Catering en Events. 
Met vertrouwen in de toekomst hebben we dinsdag 25 mei de handtekeningen gezet. 
Namens de leden van de vereniging, dank voor de steun. 

 

 
 

➢ Regiocup voor de jeugd. 
De aangekondigde versoepelingen van vrijdagavond betekenen dat de KNVB Regiocup voor 
jeugdvoetballers op zaterdag 5 juni wordt gestart! We zijn er heel blij mee dat het eindelijk 
weer mag: het spelen van echte wedstrijden tegen gelijkwaardige teams van andere 
verenigingen. 
En dat is natuurlijk waar voetballers het meeste plezier aan beleven! De KNVB Regiocup 
wordt gespeeld in de volgende speelweekenden: 5/6 juni, 12/13 juni, 19/20 juni en 26/27 
juni. Maandag 31 mei aan het einde van de dag publiceren we het programma op Voetbal.nl.  
 



 

 

     ALLEEN JEUGDTEAMS 
Helaas gelden de versoepelingen rondom het spelen van wedstrijden alleen voor jeugdteams 
tot en met de O18 (formeel hanteert de Rijksoverheid t/m 17 jaar), wat inhoudt dat de 
Regiocup niet door kan gaan voor de O19 en O23-teams.  
 

➢ De RegioCup  >>>  Nieuws van VV Hooglanderveen. 
Start Regio Cup en de gevolgen voor einde seizoen (inclusief selectietrainingen) 
Net toen we bijna dachten dat ie niet meer ging komen gaat ie toch nog starten: de Regio 
Cup! 
Deze regionale competitie is door de KNVB opgezet om zo aan het eind van een heel lang 
seizoen waarin we niet dan wel alleen tegen teams van de eigen club konden spelen toch nog 
een 4-tal wedstrijden kunnen gaan spelen tegen clubs van andere verenigingen. Dit geldt 
voor al onze jeugdteams tot en met 18 jaar. De Onder 19-jeugd en senioren mogen helaas 
nog niet tegen andere verenigingen uitkomen bij deze stap van de versoepelingen. 
De Regio Cup wordt op 4 zaterdagen gespeeld: 4, 12, 19 en 26 juni. De kantine/het terras zal 
weer open zijn, in tegenstelling tot de kleedkamers/douches: die blijven dit seizoen gesloten. 
Dit mede vanwege het feit dat de teams nog steeds geacht worden binnen 15 minuten na 
afloop van de wedstrijd het complex te verlaten. 
Omdat we dus ook weer teams van buiten Hooglanderveen/Vathorst gaan verwelkomen 
doen wij het dringende verzoek aan de thuisteams om zoveel mogelijk op de fiets te komen 
en niet met de auto: dit ook vanwege de beperktere parkeercapaciteit in juni als gevolg van 
de vervanging van veld 5 en de werkzaamheden m.b.t. de aanbouw van het clubhuis. 
Het feit dat we met al onze teams deelnemen aan de Regio Cup heeft ook consequenties 
voor het trainingsschema en de voorziene selectietrainingen. Het eerder gecommuniceerde 
‘Scenario 2’ wordt van kracht, wat betekent dat de selectieteams in de nieuwe samenstelling 
(2021-2022) pas vanaf maandag 28 juni zullen beginnen met selectietrainingen.  
De selectietrainingen duren twee weken in plaats van vier weken (als de Regiocup niet was 
doorgegaan). 
Alle teams (ook de breedteteams) kunnen blijven trainen op hun eigen tijden t/m vrijdag 18 
juni. Tussen maandag 31 mei en vrijdag 18 juni zullen de teams welke normaliter op veld 5 
trainden moeten uitwijken naar veld 6 of veld 2, dit i.v.m. de vervanging van veld 5 welke 
vanaf 31 mei is gestart. De trainingen voor de onderbouw breedteteams zullen voor het 
laatst dit seizoen begeleid worden door Sportivun op woensdag 16 juni. Vanaf maandag 21 
juni gaan de 3 natuurgrasvelden in onderhoud en vanaf dan hebben we dus slechts 2 velden 
beschikbaar. 
Het schema dat van toepassing is vanaf maandag 21 juni zal rond 5 juni gepubliceerd worden. 
Daarbij zal ook duidelijk worden hoe niet-selectieteams zich kunnen aanmelden voor de 
trainingsblokken die dan beschikbaar zijn in verband met de beperkte veldcapaciteit. 
Bij vragen, neem contact op jouw leeftijdscoördinator. 
 

➢ Zaterdag 29 mei. 
Vandaag 29 mei was het dan zover: eindelijk mochten we voor het eerst sinds begin oktober 
2020 weer een aantal teams van andere voetbalclubs op het Willem Tomassen Complex 
verwelkomen. 
Nog voordat het besluit van het doorgaan van de Regio Cup per 5 juni was genomen had de 
gemeente Amersfoort groen licht gegeven voor het spelen van onderlinge jeugdwedstrijden 
tegen andere clubs uit Amersfoort. En dus werd er met de clubs VOP en Cobu Boys contact 
gezocht en zijn er 12 onderlinge wedstijden georganiseerd, van JO9, t/m MO13. Het waren 
leuke wedstrijden en een mooie opwarmer voor de Regio Cup die volgende week van start 
gaat. Bijgaand een kleine foto impressie van de wedstrijden Hooglanderveen JO9-7 – VOP 
JO9-2 en Hooglanderveen MO13-3 – Combi VOP / Cobu Boys MO13-1. 



 

 

      

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. 

- 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. 

 

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      5   juni      2021: 

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

138989 15:15 Hooglanderveen JO18-1 Baarn sv JO18-1  

142760 11:45 Hooglanderveen JO17-2 Soest SO JO17-2  

147765 13:30 Hooglanderveen JO17-3 Roda 46 JO17-4  

141892 13:00 Hooglanderveen JO16-1 AFC Quick 1890 JO16-1 J.A.  te Lindert 

142993 15:15 Hooglanderveen JO16-3 Achterveld JO16-1  

142569 13:30 Hooglanderveen JO15-4 Soest SO JO15-3  

149554 15:15 Hooglanderveen JO15-6 Nieuwland JO15-3  

146807 11:45 Hooglanderveen JO14-1 CJVV JO14-1 A. van der Sluijs  

142212 12:00 Hooglanderveen JO14-2 AFC Quick 1890 JO14-2  

146903 15:00 Hooglanderveen JO14-3 VVZA JO14-1  

138235 11:30 Hooglanderveen JO13-1 Hoogland JO13-1 R.H. van Dam 

131973 10:00 Hooglanderveen JO13-2 AFC Quick 1890 JO13-2  

130468 08:30 Hooglanderveen JO13-4 Amsvorde JO13-1  

130168 10:15 Hooglanderveen JO12-3 Laren 99 JO12-1  

129691 10:15 Hooglanderveen JO12-5 Soest SO JO12-3  

129202 08:45 Hooglanderveen JO12-6 Roda 46 JO12-6  

123784 08:45 Hooglanderveen JO11-1 AFC Quick 1890 JO11-1  

126066 08:45 Hooglanderveen JO11-3 Hooglanderveen JO11-4  

124071 08:45 Hooglanderveen JO11-6 VOP JO11-2  

125376 10:15 Hooglanderveen JO11-8 VVZA JO11-2  

122140 10:45 Hooglanderveen JO10-2 Roda 46 JO10-3  

120804 10:45 Hooglanderveen JO10-3 VOP JO10-1  

121491 10:45 Hooglanderveen JO10-4 Wasmeer JO10-2  

121072 08:45 Hooglanderveen JO10-6 Roda 46 JO10-6  

121359 08:45 Hooglanderveen JO10-9 IJsselmeervogels MO10-1  

137479 08:30 Hooglanderveen JO9-3 Hoogland JO9-2  

134611 09:30 Hooglanderveen JO9-4 KVVA JO9-1  

134677 10:45 Hooglanderveen JO9-5 Spakenburg JO9-2  

135061 09:30 Hooglanderveen JO9-6 Roda 46, JO9-8G  

135088 09:30 Hooglanderveen JO9-10 Hooglanderveen JO9-7  

118331 08:30 Hooglanderveen JO8-1 IJsselmeervogels JO8-1  

117361 09:30 Hooglanderveen JO8-2 IJsselmeervogels JO8-2  
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     116626 08:30 Hooglanderveen JO8-3 Roda 46 JO8-2  

116863 08:30 Hooglanderveen JO8-6 Achterveld, JO8-1G  

142398 14:45 Hooglanderveen MO17-1 Nieuwland MO17-2  

143191 13:00 Hooglanderveen MO15-1 Roda 46 MO15-1  

147916 13:30 Hooglanderveen MO15-2 Renswoude MO15-1  

141444 11:30 Hooglanderveen MO13-1 AFC Quick 1890 MO13-1  

141695 10:00 Hooglanderveen MO13-3 Renswoude MO13-1  

141230 10:15 Hooglanderveen MO11-2 Valleivogels MO11-1  

 

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

139021 14:45 NVC JO18-1 Hooglanderveen JO18-2  

147668 13:50 Nieuwland JO17-1 Hooglanderveen JO17-1 F.M. Tol  

145328 10:00 CJVV JO16-1 Hooglanderveen JO16-2  

146578 15:25 Nieuwland JO15-1 Hooglanderveen JO15-1 B.J. van der Pas 

140562 12:15 Valleivogels JO15-1 Hooglanderveen JO15-2  

147325 13:30 CJVV JO15-1 Hooglanderveen JO15-3  

144588 12:30 Amsvorde JO15-2 Hooglanderveen JO15-5  

139581 11:00 Nieuwland JO14-4 Hooglanderveen JO14-5  

132327 11:00 Soest SO JO13-2 Hooglanderveen JO13-3  

130541 08:30 Roda 46 JO13-5 Hooglanderveen JO13-5  

131851 11:10 TOV JO13-1 Hooglanderveen JO13-6  

129948 10:15 VVZA JO12-1 Hooglanderveen JO12-1  

128062 08:30 Nieuwland JO12-1 Hooglanderveen JO12-2  

127906 09:50 Hoogland JO12-7 Hooglanderveen JO12-7  

123378 08:30 Spakenburg JO11-1 Hooglanderveen JO11-2  

126066 08:45 Hooglanderveen JO11-3 Hooglanderveen JO11-4  

125247 11:00 Roda 46 JO11-4 Hooglanderveen JO11-5  

126775 09:30 TOV JO11-2 Hooglanderveen JO11-7  

124008 08:30 DOSC JO11-4 Hooglanderveen JO11-9  

118847 09:45 VVZ '49 JO10-1 Hooglanderveen JO10-1  

120805 10:45 CJVV JO10-2 Hooglanderveen JO10-5  

121888 08:30 IJsselmeervogels JO10-5 Hooglanderveen JO10-7  

121119 12:30 Nieuwland MO10-1 Hooglanderveen JO10-8  

137460 08:30 Cobu Boys JO9-1 Hooglanderveen JO9-8  

136306 09:45 Hoogland JO9-5 Hooglanderveen JO9-9  

135088 09:30 Hooglanderveen JO9-10 Hooglanderveen JO9-7  

115317 09:00 VVZA JO8-1 Hooglanderveen JO8-4  

116254 08:30 Baarn sv JO8-3 Hooglanderveen JO8-5  

115941 09:30 Roda 46 JO8-5 Hooglanderveen JO8-7  

148305 17:45 Nieuwland MO13-1 Hooglanderveen MO13-2  

148394 11:20 Meern De MO11-3 Hooglanderveen MO11-1  



 

 

     139440 08:30 Hoogland MO11-2 Hooglanderveen MO11-3  

134878 08:30 Soest SO JO9-6 Hooglanderveen MO9-1  

134546 13:45 Nieuwland JO9-5 Hooglanderveen MO9-2  

 

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

139021 14:45 NVC JO18-1 Hooglanderveen JO18-2  

 

Zondag       6   juni      2021: 

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

1 13:15 Hooglanderveen 6 Hooglanderveen 019-2  

1 12:30 Hooglanderveen 8 Hooglanderveen 4  

 

Zaterdag    12   juni      2021:    

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

  Programma nog niet bekend   

 

Zondag     13   juni      2021: 

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

  Programma nog niet bekend   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


