
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               48e jaargang  nr. 42 – wk 26 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Herhaalde oproep voor vrijwilligers in aanbouw clubhuis. 
Tot aan de bouwvakvakantie zullen we de fundering gaan maken, zodat direct na de 
bouwvakvakantie de vloer gelegd kan worden. We mogen onder goede begeleiding een hoop 
met zelfwerkzaamheid uitvoeren en hebben al een aantal mensen bereid gevonden ons te 
helpen op zaterdagen, maar ook maandag of vrijdag zijn opties. 
We kunnen altijd extra krachten gebruiken en daarom zoeken we zeker tot aan de 
bouwvakvakantie nog vrijwilligers, in het bijzonder timmermannen en metselaars.  
Maar ook als je wil helpen met opruimen of andere hand en spandiensten.  
Er is bijna altijd wat te doen. Wil je ook letterlijk een steentje bijdragen?  
Dat kan aanstaande zaterdag al, mail naar aanbouw@vvhooglanderveen.nl en we nemen 
contact met je op. 
 

➢ De bal rol weer. Hooglanderveen en KVVA spelen gelijk. 
Uit het AD van maandag 28 juni. 

“Ook al was het warm, ik heb er echt van genoten.” 
Enkele citaten uit het verslag. 
# Om exact 12.06 uur trapten Hooglanderveen en KVVA gistermiddag af. Voor vrijwel 
iedereen was het een heerlijk moment. Door corona kon er meer dan 8 maanden niet 
gevoetbald worden. “Hier hebben we wel naar gesnakt.” 
# Dat genieten was zowel op als om het veld. “Je ziet hoeveel volk er is voor een 
oefenwedstrijd”, glundert clubicoon Kees Steenbeek die de wedstrijd samen met erelid Gert 
van den Hul bekeek. “Iedereen in het dorp die een beetje gek van het voetbal is, staat te 
kijken. Hier hebben wij wel naar gesnakt, naar gewoon weer een wedstrijd kijken.” 
# Bij Hooglanderveen ontbraken veel spelers. Mozes Hoppenbrouwer was uiteraard wel van 
de partij. “Ik was heel blij dat weer konden voetballen”, vertelde de verdediger. “Als het aan 
mij had gelegen dan spelen we komende week nog één of twee wedstrijden, maar we 
hebben besloten om dat qua belasting niet te doen.” 
“De Meer thuis was onze laatste wedstrijd”, weet Hoppenbrouwer nog goed. “Man wat was 
dat lang geleden. Het liep vandaag bij ons niet zo geweldig, ook omdat we veel mensen 
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     misten en daardoor een aantal jonge jongens in moesten passen. Dat vond ik niet zo 
belangrijk. We hebben gelukkig weer een wedstrijd gespeeld. 1-1 is prima, als denk ik dat we 
gewonnen hadden als we nog even door waren gegaan.” 
 

 
 

Slot van het seizoen 2020 – 2021. 
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 weken van 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. 

- De Dribbelaar zal dit seizoen nog 2 keer uitkomen. 
Het eerstvolgende nummer komt uit op dinsdag 29 juni. 
Op dinsdag 13 juli komt het laatste nummer van dit seizoen uit.  

 
 

Belangrijke data start seizoen 2021-2022 Veldvoetbal. 
• Start Tweede en Derde Divisie mannen is in het weekend van 21/22 augustus 

• Start Hoofdklasse mannen is in het weekend van 28/29 augustus 

• Start bekercompetitie categorie A en B is in het weekend van 4/5 september 

• Start competitie categorie A en B is in het weekend van 25/26 september 
 

CATEGORIE A 
* Publicatie competitie-indeling en programma landelijk mannen (divisies en hoofdklassen) 
en jeugd (divisies) is op 1 juli 2021 
* Publicatie van de Hoofdklassen jeugd volgt op 27 augustus 2021 
* Publicatie competitie-indeling A categorie is op 9 juli 2021 
* Publicatie bekerindelingen categorie A is op 30 juli 2021 
* Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie categorie A is op 31 juli 2021 
* Publicatie nummering competitie categorie A is op 28 augustus 2021 
 

CATEGORIE B 

* Publicatie bekerindelingen categorie B is op 13 augustus 2021 
* Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie is op 14 augustus 2021 
* Publicatie indelingen voor de pupillen O7 t/m O12 is op 13 augustus 2021 
* Publicatie wedstrijdprogramma pupillen O7 t/m O12 is op 14 augustus 2021 
* Publicatie competitie-indeling B categorie is op 27 augustus 2021 
* Publicatie wedstrijdprogramma categorie B is op 28 augustus 2021 

 

 

 

 



 

 

     Start van het seizoen 2021 – 2022. 
In dit blok de agenda voor de start van het nieuwe seizoen, een seizoen waarin iedereen hopelijk een 
heel seizoen competitie kan voetballen zonder beperkingen. 
Ik hoop de komende weken bericht te ontvangen over wanneer trainingen beginnen, voor de 
selectiegroepen, en wanneer welke oefenwedstrijden gepland worden. 
Op dit moment is dit nog niet beschikbaar. 
Redactie Dribbelaar, 
Wim van de Boom 
 
Agenda start van het seizoen 2021 – 2022.  

- De eerste Dribbelaar van het nieuwe seizoen, dat wordt al weer de 49ste jaargang van de 
Dribbelaar, komt uit op dinsdag 10 augustus 2021. 

- De tweede Dribbelaar komt uit op dinsdag 24 augustus 2021. 
-  

 

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 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl
mailto:ledenadministratie@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. 
 

Dinsdag     29   juni      2021: 

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

1 18:15 JO15-2 JO15-2  

 

Woensdag    30   juni      2021: 

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

1 19:00 JO15-6 JO15-6  

 

Zaterdag      3   juli      2021: 

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

1 13:00 Hooglanderveen JO16-1 Elinkwijk JO16-1  

1 10:00 Selectie JO13 2021-2022 Selectie JO13 2021-2022  
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