
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 41 – wk 25 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ VV Hooglanderveen >>>> 75 jaar jong. 
De vlag kan uit. 
Het dorp is versierd met vlaggen aan de lantaarnpalen, want vandaag, donderdag 17 juni 
2021, is het op de dag af 75 jaar geleden dat onze mooie club werd opgericht door Willem 
Tomassen, Eef Mulder en Herman Mossink. 
Als dat geen feestje waard is… 
Maar tot op de dag van vandaag gelden er nog maatregelen die een goed feest, zoals zo’n 
jubileum verdient, beperken. Maar er gloort weer licht, er is weer hoop dat de maatschappij 
weer open gaat. En misschien wel al op hele korte termijn. 

Dat heeft ons besloten om ook de officiële herdenking van de oprichting een paar weken op 
te schuiven. Op donderdag 8 juli wordt de officiële aftrap gegeven voor een voetbalseizoen 
vol extra evenementen. Die avond wordt ook het eerste exemplaar van het jubileumboek 
uitgereikt. 
Je leest er meer over in de nieuwe editie van de NoppenNewz die binnenkort verschijnt. 
Het bestuur & de jubileumcommissie 

 

 
 
 
 



 

 

     ➢ Onderzoek naar deskundigheid trainers. 
Onze keepster van Dames 1 en MO17-1, Danica, volgt een sportopleiding en in dat kader 
doet zij een onderzoek naar de deskundigheid van trainers bij onze voetbalvereniging. 
Voor dit onderzoek heeft ze een enquête opgesteld die ingevuld kan worden door ouders, 
spelers en trainers. Het zou voor haar erg mooi zijn als er veel respons is.  
Het onderzoek is te vinden op de website van de vereniging. 
 

➢ Doneer een voetbal. 
 

 
Deze week start voetbalvereniging Hooglanderveen de Ballenactie, in samenwerking met Jumbo 
Vathorst. 
Met deze actie willen we voor de club ballen inzamelen voor het nieuwe seizoen. Help je mee? 
De aanschaf van nieuwe ballen is altijd een hele uitgave, zeker voor een club van ons 
formaat. Helemaal nu onze club de afgelopen tijd flink wat inkomsten is misgelopen door alle 
coronamaatregelen. Daarom in samenwerking met Jumbo Vathorst, deze ballenactie! 
Iedereen die vvHooglanderveen een warm hart toedraagt kan meedoen. Via de onderstaande 
actielink kun je een bal doneren aan onze club. Zo willen we er samen voor zorgen dat het balletje 
gewoon kan blijven rollen bij voetbalvereniging Hooglanderveen. 
Doneer een bal, door op de onderstaande link te klikken: 
www.ballenactie.nl/vvhooglanderveen 
Dank je wel ! 
Deze actie loopt tot 9 juli ! 
Ken je iemand anders die zou kunnen helpen? Stuur de actie gerust door. 
 

➢ Keepers nieuwsbrief. 
LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN DIT SEIZOEN.....!!!!!  
Beste Ouders, Keepers en Keepsters,  
Op deze VADERDAG ontvangen jullie de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen, ik hoop dat de 
kids goed aan hun vader gedacht hebben, in welke vorm dan ook.  
Afgelopen vrijdag hebben we de afsluitende keeperstraining gehad in de vorm van spelletjes 
en de opkomsten waren redelijk omdat we toch wel een aantal afmeldingen hadden omdat 
sommige teams deze avond ook hun afscheid hadden.  
Maar de assistent-trainers hadden een leuk spelprogramma in elkaar gedraaid voor zowel het 
eerste als het tweede uur.  

http://www.ballenactie.nl/vvhooglanderveen


 

 

     Alleen in het eerste uur hebben we halverwege de spelletjes 10 minuten onderbroken 
vanwege een geweldige regenbui, maar gelukkig waren we op tijd binnen, de rest van de 
avond is het droog gebleven.  
BIJ DEZE WIL IK MIJN ASSISTENTEN :   
- JURRE..........JATHAN..........JAMES..........QUINTEN..........EN DE TRAINER VAN HET LAATSTE 
UUR.......MARCO........EN  ONZE DAMESTRAINSTER.......DANICA......  
HEEL HARTELIJK BEDANKEN VOOR DE VELE UREN DAT ZIJ VOOR DE KINDEREN OP HET VELD 
HEBBEN GESTAAN EN ZIJ DIT ALLEMAAL OP VRIJWILLIGE BASIS HEBBEN GEDAAN.....  
De mogelijkheid is ook aanwezig dat misschien enkele keepers zullen worden uitgenodigd 
voor selectie - activiteiten voor het nieuwe seizoen, als dat zo is dan worden zij benaderd 
door keepers-coördinator Michel Martens.  
En voor zover bekend zullen alle trainers ook volgend seizoen weer van de partij zijn.  
Ik wil ook alle ouders bedanken voor hun positieve reakties die wij op de trainingen mochten 
ontvangen, in welke vorm dan ook, en mocht iemand denken: ik zou ook best weleens willen 
helpen, zeer zeker voor het laatste uur, het derde uur, kunnen we volgend seizoen nog een 
assistent-trainer gebruiken naast hoofdtrainer Marco.  
Interesse????? Mail dan naar : i.rehorst1@telfort.nl  en er zal zo spoedig mogelijk contact 
worden opgenomen.  
AANVANG KEEPERSTRAININGEN VOLGEND SEIZOEN:  
Zodra bekend is wanneer de keeperstrainingen weer zullen aanvangen zal dit worden 
bekendgemaakt via de eerste Nieuwsbrief voor het volgend seizoen.  
Tot slot.  
In de mailinglijst staan waarschijnlijk nog enkele namen van ouders van keepers die gestopt 
zijn.....  
Door een storing enkele weken geleden zijn er mails weggevallen, dus het verzoek is, als Uw 
naam er nog bijstaat dan alsnog een berichtje te zenden, dan wordt Uw naam 

verwijderd..........gelukkig zijn het er maar enkelen                                 
IK WIL U ALLEN  NU ALVAST EEN PRETTIGE VAKANTIE TOEWENSEN, KOMENDE ZATERDAG IS 
ER NOG EEN PROGRAMMA, EN IK HOOP DE KIDS VOLGEND SEIZOEN GEZOND EN WEL WEER 
TE MOGEN BEGROETEN OP ONZE EERSTE TRAININGSAVOND, OOK MEDE NAMENS MIJN 
TRAINERSSTAF.  
En heeft U vragen????? U weet ons te vinden op bovengenoemd emailadres. 
Keepersgroeten........Inge Rehorst, hoofdkeeperstrainer van de vrijdag. 
  

➢ Doorkijkje naar de ontwikkelingen voor voetbalseizoen 2021 – 2022.  
Column van Jan Dirk van der Zee. 
Eindelijk. Weg van de persconferenties. Weg van het wachten op versoepelingen en weg 
met het mondkapje. Na veertien maanden lullen over Covid-19 kunnen we het weer 
gewoon over voetbal hebben en zijn wedstrijden met publiek toegestaan. Hoezeer we dat 
hebben gemist, merk je aan het enthousiasme en de vrolijkheid op de tribunes bij het 
Nederlands Elftal. Als nooit tevoren wordt het spel samen beleefd. 
Een gevoel dat je nu ook ervaart op de amateur voetbalvelden. Daar doet 85 procent van de 
verenigingen mee aan de KNVB Regiocup. Pupillen en jeugdteams kunnen hierdoor vlak voor 
de schoolvakanties nog wedstrijden spelen tegen verenigingen in de buurt, in plaats van de 
maandenlange partijtjes onderling. 
Overigens heeft corona ook positieve gevolgen gehad voor het amateurvoetbal. Bepaalde 
clubs, zoals het 110 jaar oude VUC in Den Haag waar ik vorige week te gast was, hebben het 
ledental zelfs zien toenemen. Hoe? Consequent de buurt betrekken bij ontwikkelingen 
binnen de vereniging. Maar ook de KNVB Oranje festivals zijn een doorslaand succes. Met 
een deelname van meer dan 70.000 kinderen, bepalen deze evenementen nu al 25 procent 
van de instroom van nieuwe leden.  

mailto:i.rehorst1@telfort.nl


 

 

     Laten we daarom alvast een doorkijkje nemen naar dit nieuwe seizoen.  
Om te kijken of we de competities in het jeugdvoetbal nog aantrekkelijker kunnen maken, 
gaan wij in twee regio’s testen (West 1 en West 2) of verschillende vormen van het 
fasenvoetbal ook bij de junioren vanaf 13 tot 19 jaar (een leeftijdsgroep die makkelijk 
afhaakt) aanslaat. Net zoals bij de pupillen, zal daar niet meer worden gewerkt met twee 
seizoenshelften (voor- en najaar), maar in vier fasen. Om zo, bij iedere fase op basis van data 
uit de Wedstrijdenzaken-app en Teamindex een gelijkwaardiger competitie-indeling te 
organiseren.  
De tweede verandering voor het komend seizoen is een beleidsmatige keuze van de KNVB 
waarmee voetbalverenigingen hun eerste elftallen horizontaal kunnen overschrijven van de 
zondag- naar de zaterdagamateurs. Voortaan mag dat ieder jaar voor 1 oktober worden 
aangegeven met als ingangsdatum het volgend seizoen (geldend voor de duur van vijf jaar). 
De KNVB heeft hiertoe besloten omdat het zondagvoetbal al jarenlang terugloopt en er in 
diverse regio’s in Nederland grote behoefte aan overschrijving is. 
Tot slot wordt dit najaar een breed KNVB-onderzoek opgezet met de centrale vraag: hoe 
maken we de voetbalpiramide toekomstgericht? Want door een terugloop van het aantal 
verenigingen zijn er aan de onderkant van de piramide steeds minder teams. Daarnaast 
willen we nóg meer regionale wedstrijden, meer derby’s en een betere aansluiting tussen de 
districten en de landelijke competities. Kortom, meer aantrekkelijke wedstrijden! Verder 
spelen wij onder meer met vragen als: Moeten er nog 14 teams per poule blijven? Is de opzet 
van de nacompetitie nog van deze tijd en zouden play-offs niet veel beter werken? 
Dat allemaal gezegd hebbende, wat vindt u eigenlijk? 

 

Supporters opgelet. 
De bal mag weer rollen. 
Aankomende zondag 27 juni speelt het 1ste elftal een oefenwedstrijd tegen KVVA. 
De wedstrijd is op ons eigen complex in Hooglanderveen. 
De wedstrijd begint om 12.00 uur. 
 
 

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. 



 

 

      

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. 

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 
 

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    24   juni      2021: 

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

Oefen 18:30 Hooglanderveen JO15-1 AFC Quick JO15-1  

 

Zaterdag    26   juni      2021: 

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

147653 15:00 Hooglanderveen JO17-1 Hoogland JO17-1 D.  Schouten 

147768 16:30 Hooglanderveen JO17-3 Hoogland JO17-4  

mailto:secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl
mailto:ledenadministratie@vvhooglanderveen.nl
http://www.voetbal.nl/
http://www.vvhooglanderveen.nl/


 

 

     151351 13:00 Hooglanderveen JO16-1 VVIJ JO16-1 C.  Grupstra  

145334 16:45 Hooglanderveen JO16-2 Amsvorde JO16-1  

142994 14:45 Hooglanderveen JO16-3 vv Scherpenzeel JO16-1  

142567 12:00 Hooglanderveen JO15-4 VVZ '49 JO15-1  

144575 19:00 Hooglanderveen JO15-5 SVL JO15-1  

139572 11:30 Hooglanderveen JO14-4 Spakenburg JO14-2  

139585 16:00 Hooglanderveen JO14-5 Roda 46 JO14-4  

132520 10:00 Hooglanderveen JO13-2 Wasmeer JO13-1  

132358 13:15 Hooglanderveen JO13-3 KVVA JO13-1  

130720 08:30 Hooglanderveen JO13-5 Hoogland JO13-5  

131140 14:30 Hooglanderveen JO13-6 IJsselmeervogels JO13-3  

128435 11:30 Hooglanderveen JO12-1 Hoogland JO12-1  

127340 13:00 Hooglanderveen JO12-5 Roda 46 JO12-2  

152904 13:00 Hooglanderveen JO12-7 Cobu Boys JO12-2  

124956 10:00 Hooglanderveen JO11-1 Valleivogels JO11-1  

126159 11:30 Hooglanderveen JO11-3 TOV JO11-1  

124399 10:00 Hooglanderveen JO11-6 Nieuwland JO11-3  

124923 10:30 Hooglanderveen JO11-8 VOP JO11-3  

120996 10:30 Hooglanderveen JO10-6 VVZA JO10-2  

122435 10:30 Hooglanderveen JO10-7 Hoogland JO10-7  

136314 09:30 Hooglanderveen JO9-1 Waterwijk JO9-1  

137877 08:30 Hooglanderveen JO9-3 Nieuwland JO9-1  

137354 09:30 Hooglanderveen JO9-4 Nieuwland JO9-2  

136936 09:30 Hooglanderveen JO9-5 Hoogland JO9-4  

138181 09:30 Hooglanderveen JO9-8 TOV JO9-2  

154088 08:30 Hooglanderveen JO8-1 Hoogland JO8-1  

116486 08:30 Hooglanderveen JO8-3 Hooglanderveen JO8-2  

118614 08:30 Hooglanderveen JO8-4 Baarn sv JO8-2  

115194 10:15 Hooglanderveen JO8-6 Amsvorde JO8-2  

141443 11:45 Hooglanderveen MO13-1 Roda 46 MO13-1  

141694 10:30 Hooglanderveen MO13-3 ST Cobu Boys/VOP MO13-1  

141229 08:30 Hooglanderveen MO11-2 CJVV MO11-1  

139434 08:30 Hooglanderveen MO11-3 Roda 46 MO11-2  

137618 10:30 Hooglanderveen MO9-1 Hooglanderveen MO9-2  

 

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

152582 14:30 Unicum JO18-1 Hooglanderveen JO18-1  

139028 14:30 Baarn sv JO18-1 Hooglanderveen JO18-2  

142776 14:45 AFC Quick 1890 JO17-2 Hooglanderveen JO17-2  

140572 13:00 HDS JO15-1 Hooglanderveen JO15-2  

149558 11:30 Nieuwland JO15-3 Hooglanderveen JO15-6  



 

 

     146803 12:30 AFC Quick 1890 JO14-1 Hooglanderveen JO14-1 E Ammerdorffer 

146885 12:45 Eemdijk JO14-1 Hooglanderveen JO14-3  

138240 11:15 Hoogland JO13-1 Hooglanderveen JO13-1  

130565 12:30 IJsselmeervogels JO13-2 Hooglanderveen JO13-4  

129461 11:00 VVZ '49 JO12-1 Hooglanderveen JO12-2  

129262 11:00 Hoogland JO12-3 Hooglanderveen JO12-3  

130331 11:15 Eemdijk JO12-1 Hooglanderveen JO12-4  

128846 08:30 AFC Quick 1890 JO12-6 Hooglanderveen JO12-6  

125939 12:30 IJsselmeervogels JO11-1 Hooglanderveen JO11-2  

124014 08:30 Nieuwland JO11-2 Hooglanderveen JO11-4  

123855 10:45 Roda 46 JO11-3 Hooglanderveen JO11-5  

126146 10:50 Roda 46 JO11-8 Hooglanderveen JO11-9  

119054 08:30 Baarn sv JO10-1 Hooglanderveen JO10-1  

153229 08:45 HDS JO10-1 Hooglanderveen JO10-2  

120412 08:30 TOV JO10-1 Hooglanderveen JO10-4  

119411 09:30 Roda 46 JO10-5 Hooglanderveen JO10-5  

119923 09:45 IJsselmeervogels MO10-2 Hooglanderveen JO10-8  

119829 09:00 VVZA JO10-3 Hooglanderveen JO10-9  

137777 10:40 Meern De JO9-2 Hooglanderveen JO9-2  

136339 09:45 Hoogland JO9-6 Hooglanderveen JO9-6  

136308 08:30 Eemdijk JO9-2 Hooglanderveen JO9-7  

138091 11:45 Nieuwland JO9-4 Hooglanderveen JO9-9  

137447 08:30 Spakenburg JO9-3 Hooglanderveen JO9-10  

116486 08:30 Hooglanderveen JO8-3 Hooglanderveen JO8-2  

115458 08:30 Eemdijk JO8-1 Hooglanderveen JO8-5  

117373 08:30 Achterveld, JO8-1G Hooglanderveen JO8-7  

142400 12:30 Hoogland MO17-2 Hooglanderveen MO17-1  

143202 11:40 Roda 46 MO15-1 Hooglanderveen MO15-1  

147913 12:00 SVMM MO15-1 Hooglanderveen MO15-2  

148409 09:15 IJsselmeervogels MO11-1 Hooglanderveen MO11-1  

137618 10:30 Hooglanderveen MO9-1 Hooglanderveen MO9-2  

 

Zondag     27   juni      2021: 

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

Oefen 12:00 Hooglanderveen 1 KVVA 1  

 
 
 
 
 
 
 


