
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 
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Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ 30+ vrouwenvoetbalteam. 
Wist je dat: 

• Er een voetbalteam 30 + vrouwen bij vv Hooglanderveen komt 

• We gaan voor veel plezier, beweging en sportiviteit in de buitenlucht 

• Je hebt GEEN ervaring of talent nodig om mee te doen 

• Als je twijfelt je natuurlijk twee keer vrijblijvend mag meetrainen om te kijken of je het leuk 
vindt 

• We op vrijdagavond gaan trainen 

• Humor en saamhorigheid hoog in het vaandel staan 

• We op half veld gaan spelen 

• We daar heel veel lol gaan beleven 

• De derde helft de kers op de taart is 
Heb jij hier zin in? 
Wij worden hier heel blij en hebben er zeker zin in! Wordt jij hier ook blij van? Kom dan 
gezellig voetballen bij ons. 
Wil je meer informatie of wil je eigen opgeven voor een vrijblijvende training stuur een mail 
naar voorzitter-dames@vvhooglanderveen.nl of dames30vvhooglanderveen@hotmail.com 
Groetjes Janneke en Reina. 

 

➢ Inleveren materialen. 
Inleveren materialen 
Wij vragen alle trainers en leiders om uiterlijk zaterdag 10 juli 2021 ervoor te zorgen dat alle 
materialen die aan het begin van het seizoen in jullie teamlocker lagen daar weer neer te 
leggen. Het betreft ballen (innet), tas met hesjes en waterzak (incl. spons). Vanaf 11 juli gaat 
het materialenhok op slot en gaat het materialen team o.l.v. Henk Boezewinkel ervoor zorgen 
dat alles weer netjes en compleet wordt gemaakt voor het seizoen 2021-2022. 
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     Inleveren kleding 
Denk daarnaast ook nog even aan het inleveren van de teamtassen met kleding (compleet, 
incl. bidonnenkrat, coachpolo's en evt. coachjassen), dit kan nog op zaterdag 10 juli en 
zaterdag 17 juli 2021. 
Voor spelers/speelsters die stoppen met voetballen geldt dat zij ook hun eigen tas en 
trainingspak in moeten leveren, dat kan ook op 3 en 17 juli. 
Graag jullie medewerking om ook dit weer vlot en soepel te laten verlopen. 
En voor daarna: alvast een hele fijne vakantie gewenst! 
Het bestuur 
Johan Noordhof 
Bestuurslid Voetbal Operationele Zaken. 
 

➢ Vijf spelers toegestaan in het betaald en amateur voetbal seizoen 
2021-2022. 
Clubs in het betaald voetbal en in de senioren en de oudste jeugdcategorieën in categorie A 
van het amateurvoetbal mogen in het seizoen 2021/’22 vijf wissels doorvoeren. In alle 
betaald voetbalcompetities was daar in het seizoen 2020/’21 al sprake van, in het 
amateurvoetbal alleen in de bekercompetities. 
In het seizoen 2020/’21 ging de KNVB al mee met het besluit van de internationale 
spelregelcommissie (IFAB) om spelers in het – door de coronapandemie veroorzaakte – extra 
drukke voetbalseizoen te ontlasten. Omdat er nog veel onzekerheden zijn met betrekking tot 
het verloop van het coronavirus en de gevolgen die dit heeft voor de competities, bevelen 
medici aan om ook komend seizoen vijf wissels aan te houden. 
Deze regeling geldt komend seizoen onder meer voor de Eredivisie, de Keuken Kampioen 
Divisie, de TOTO KNVB Beker en de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. 
 

Betaald voetbal. 
De Eredivisie CV, de CED en alle technisch directeuren van de Nederlandse betaald 
voetbalorganisaties zijn positief over de mogelijkheid tot vijf keer wisselen komend seizoen. 
De speeldagenkalender zit opnieuw voller dan eerdere jaren, met slechts één vrije midweek 
in het najaar en één in het voorjaar, een kortere winterstop en een extra interlandperiode in 
januari. Zo’n tien andere Europese landen maken ook gebruik van de mogelijkheid tot vijf 
keer wisselen. 
 

Amateurvoetbal 
Het amateurvoetbal bij de senioren en de oudste jeugdcategorieën in de categorie A sluiten 
aan bij de regelgeving van het betaald voetbal. De vijf wissels mogen in het amateurvoetbal 
gebruikt worden in de competities en in de beker, afgelopen (afgebroken) seizoen was dit 
nog slechts mogelijk in de beker. 
Daarnaast is voor het jeugdvoetbal een aantal verbeteringen doorgevoerd om het spelplezier 
en ontwikkeling van spelers te verhogen. Zodoende is gekomen tot een methodische lijn die 
past bij de verschillende voetballers (verschillende leeftijden, top en breedte) die competitie 
spelen. In de categorie A junioren JO15- t/m JO17- en MO17-divisies is komend seizoen 
sprake van zeven wisselspelers. Voor de categorie A JO13 en JO14 en alle klassen in de 
categorie B is sprake van onbeperkt wisselen. 
 

Extra wissel bij hersenschuddingen 
In de tweede helft van afgelopen seizoen vond in de Eredivisie en de Keuken Kampioen 
Divisie een pilot plaats die het teams toestaat een extra wissel toe te passen als bij een speler 
het vermoeden bestaat dat hij een hersenschudding heeft. Binnenkort wordt duidelijk of 
deze pilot een vervolg krijgt in zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal. 



 

 

      

Hoe werken de vijf wissels tijdens reguliere wedstrijden? 
• Tijdens de wedstrijd mag elk team maximaal vijf spelers wisselen; 

• Voor die vijf wissels mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten worden gebruikt. Dit is 
om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt; 

• Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld. 
 

Hoe werkt het in wedstrijden waar wordt verlengd? 
• Bij een verlenging mag elk team één extra speler wisselen (ook als het maximum van vijf al is 

bereikt); 

• Bij een verlenging krijgt elk team één extra wisselmoment (ook als het maximum van drie 
wisselmomenten al is bereikt); 

• Naast het extra wisselmoment mag ook voor aanvang van de verlenging en in de rust van de 
verlenging worden gewisseld. 

• Als een team tijdens de wedstrijd het maximum van vijf wissels en/of drie wisselmomenten 
niet heeft gebruikt, mogen die gebruikt worden tijdens de verlenging. 
 

Wisselbeleid amateurvoetbal 
De opbouw van het wisselbeleid in het amateurvoetbal ziet er komend seizoen als volgt uit: 
 

Categorie A senioren: Mannen, vrouwen en junioren JO18?JO19 
5 wissels 

• Tijdens de wedstrijd mag elk team maximaal vijf spelers wisselen; 

• Voor die vijf wissels mogen tijdens de wedstrijd maximaal drie wisselmomenten (excl. de 
rust) worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt; 

• Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld. 
 

Categorie A junioren: JO15 t/m JO17 en MO17 divisies. 
7 wissels 

• Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven spelers wisselen; 

• Voor die zeven wissels mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten (excl. de rust) 
worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt; 

• Spelers die al gewisseld zijn, mogen ook weer meedoen aan de wedstrijd; 

• Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld. 

  

Categorie A junioren: JO13 en JO14 
Onbeperkt door wisselen 
 

Categorie B: Alle klassen. 
Onbeperkt door wisselen.  
 

➢ Speelsters staan centraal bij ontwikkeling passender competitie 
aanbod. 
Veel competitiewedstrijden met een grote uitslagen en een hoge uitstroom. Dat waren de 
voornaamste uitkomsten uit data-onderzoek bij de meiden juniorencompetitie. Tegelijkertijd 
kwamen verenigingen uit heel het land met opmerkingen en suggesties om deze competities 
te verbeteren. Die combinatie was de aanleiding voor een meer verdiepend onderzoek door 
de KNVB naar een vernieuwd competitieaanbod. Samen met de verenigingen zijn we aan de 



 

 

     slag gegaan met deze belangrijke groep voetbalsters. Om te beginnen door aan de speelsters 
zelf de volgende vraag te stellen: hoe ziet jouw ideale competitie eruit? 
 
Huidig aanbod onder de loep 
Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft het afgelopen twee decennia in Nederland een snelle 
vlucht genomen. Het ledenaantal vertoont al jaren een opgaande lijn en inmiddels telt ons 
land ruim 162.000 vrouwelijke KNVB-leden, het grootste aantal van de teamsporten in 
Nederland. Het meiden- en vrouwenvoetbal is kwantitatief én kwalitatief dus sterk in 
ontwikkeling. Het gevolg daarvan is dat de huidige competitieopzet daar, in met name de 
juniorenleeftijd, niet altijd meer goed bij aansluit. Verenigingen, speelsters en 
competitieleiders vroegen de afgelopen jaren regelmatig of de KNVB het competitieaanbod 
en de bijbehorende regelgeving nog eens goed onder de loep kon nemen. 
 
Naast de aanwas van nieuwe leden is er in de juniorenleeftijd tegelijkertijd ook sprake van 
uitstroom. Meiden haken af en daar is een aantal redenen voor, bijvoorbeeld: 

• Meiden spelen vaker in een ongelijkwaardige competitie waarin ze wedstrijden met grote 
cijfers winnen of juist verliezen. 

• Er zijn erg grote leeftijdsverschillen binnen de meidenteams. 

• Meiden spelen regelmatig op een niveau dat niet matcht met hun eigen motivatie. 

• Meiden hebben relatief vaak te maken met een trainer die geen of weinig begeleiding en 
opleiding krijgen vanuit de vereniging. 
Door al deze oorzaken hebben meiden het gevoel dat zij zich niet kunnen ontwikkelen en verliezen zij 
plezier in het voetballen. 
 

Onderzoek onder de doelgroep 
‘Hoe ziet jouw ideale competitie eruit?’ Die vraag stond centraal in een grootschalig onderzoek 
onder voetballende meiden in de leeftijdscategorieën MO13 tot en met MO19. Belangrijkste 
uitkomsten waren dat de meiden het belangrijk vinden dat ze in een gelijkwaardige competitie 
spelen. Als de tegenstanders van ongeveer hetzelfde niveau zijn, is de kans groot dat de ontmoeting 
op een leuke en uitdagende wedstrijd uitdraait. Een belangrijke factor dus, als we de huidige 
competitiepiramide willen verbeteren. Speelsters zijn over het algemeen best bereid wat verder te 
rijden als ze daardoor een leuke wedstrijd hebben. 
Met alle inzichten die uit het onderzoek zijn opgedaan, gaat een team KNVB-medewerkers 
aan de slag om de meiden juniorencompetities verder te ontwikkelen. Dat team is 
samengesteld uit experts van verschillende KNVB afdelingen die beschikken over specifieke 
kennis van, en ervaring met het meidenvoetbal. Dit team werkt samen met en heeft hulp 
gekregen van een klankbordgroep, een intern en een extern panel. Op die manier kunnen 
verschillen zaken extern getoetst worden en suggesties ingebracht. In de klankbordgroep en 
de panels participeren onder andere deelnemers uit de politiek, andere sportbonden, ex-
internationals, bestuurders, hoofd opleidingen, trainers en speelsters uit heel Nederland. 
 
Planning en ondersteuning 
Met ingang van het seizoen 2022/'23 is het idee dat er een andere competitieopzet komt. In 
het najaar 2021 presenteert de KNVB de bevindingen en gaan we met verenigingen in 
gesprek om tot een optimale verbeterde competitieopzet te komen. Verenigingen ontvangen 
hier medio oktober een uitnodiging voor. Nadat er definitieve besluiten zijn genomen, naar 
verwachting in de winter van 2021, staan KNVB-medewerkers klaar om verenigingen te 
helpen met de voorbereidingen en implementatie van de verbeterde competitieopzet. 
Passende plek in piramide Het mag duidelijk zijn dat de KNVB zich wil inzetten om 
competities te organiseren waarin alle meiden en teams leuke en passende wedstrijden 
kunnen voetballen (met en tegen leeftijdsgenoten). Dat is ook een van de speerpunten van 
de visie vrouwenvoetbal 2018-2022 en het integrale strategische plan van de KNVB. 



 

 

     Kunnen we met een vernieuwd competitieaanbod alle wensen en verzoeken van de 
speelsters inwilligen? Iedereen zal begrijpen dat het antwoord daarop nee is. Niet alles is 
mogelijk, zo blijkt ook uit overleg met diverse verenigingsfunctionarissen en andere 
stakeholders die betrokken zijn bij het meiden- en vrouwenvoetbal. Zo staan clubs die (te) 
weinig meiden in de gelederen hebben soms voor lastige vraagstukken. Desondanks mogen 
zulke issues nooit het plezier en de ontwikkeling van de betreffende speelsters in de weg 
staan. Daarom kijken we bij het doorontwikkelen van het competitieaanbod in de 
juniorenleeftijd allereerst altijd naar de beste oplossingen voor de speelsters en proberen we 
daarnaast rekening te houden met praktische zaken voor de verenigingen zodat het 
competitie-aanbod te organiseren blijft. 

 

➢ Ondanks Corona bijna evenveel teams aan de start competitie 21-22. 
Vanwege de coronamaatregelen konden amateurs acht tot negen maanden geen wedstrijden 
voetballen. Na deze periode viel te bezien of veel voetballers (definitief) waren uitgeweken 
naar andere vrijetijdsbestedingen en hun kicksen aan de wilgen hadden gehangen. Maar de 
inschrijvingen van de teams voor het seizoen 2021/’22 geven een indicatie dat dit niet het 
geval is. 
Het aantal teams dat zich voor het komend seizoen heeft ingeschreven bedraagt namelijk 
62.388. Dat is slechts 1,13% minder dan het aantal teams dat vorig seizoen van start ging 
(63.098). Richting de seizoenstart kunnen teams zich nog terugtrekken, maar de afgelopen 
jaren bleek juist het tegenovergestelde aan de orde. Zo kwamen er voorafgaand aan 
2019/’20 en 2020/’21 nog respectievelijk 4.120 en 2.027 teams bij. 
Gedurende de coronaperiode is het moeilijk om te zien of veel leden zijn gestopt met 
voetbal. In september betaalt men voor een heel seizoen contributie, waardoor er dus geen 
financiële prikkel is om tussentijds op te zeggen. Vandaar dat de inschrijvingen van de teams 
een eerste indicatie geven. 
 
Instroom. 
Bij de pupillen lag de instroom op een gegeven moment 20% onder die van de afgelopen 
jaren, wat wel begrijpelijk was omdat er toch geen wedstrijden konden worden gespeeld. 
Met een campagne met Snelle en Oranje, de Oranjefestivals, ‘Schoolvoetbal in de klas’ en 
de Nationale Voetbaldag heeft de KNVB honderdduizenden kinderen en volwassenen 
(opnieuw) kennis laten maken met het voetbal. Ook de KNVB Regiocup, de jeugdwedstrijden 
aan het eind van het seizoen, speelde hierbij een rol. De instroom in mei en juni was dit jaar 
op het niveau van voor corona en lag zelfs ruim 16% boven de instroom in dezelfde periode 
vorig jaar. 
“De vrijwilligers hebben een geweldige job geleverd door al die maanden het 
verenigingsleven toch zo goed mogelijk draaiende te houden.” 
 
"De vrijwilligers hebben een geweldige job geleverd door al die maanden het 
verenigingsleven toch zo goed mogelijk draaiende te houden. Nu de overheid het sein voor 
een normaal seizoen op groen heeft gezet, zien we in deze inschrijvingscijfers vooral terug 
dat men het amateurvoetbal heeft gemist. Er is zelfs een kans dat corona helemaal geen 
leden heeft gekost. De loyaliteit aan de club en het (vrienden)team blijkt groot, evenals de 
aantrekkingskracht om gezamenlijk in competitieverband wedstrijden te voetballen. Na 
maanden thuis te hebben gezeten, wil men weer gezamenlijk sporten en eropuit", aldus Jan 
Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB. 
De competities op het veld en in de zaal starten weer in augustus en september. 
De KNVB heeft bijna 1,2 miljoen leden en zo’n 400.000 vrijwilligers zijn actief in het 
amateurvoetbal. 
 



 

 

     ➢ Competitie indeling seizoen 2021 – 2022.  
De KNVB heeft de afgelopen 2 weken de competitie indeling bekend gemaakt voor het  
1ste, 2e, 3e en Onder 23 elftal Zaterdag. 
Dit is de indeling. 
 

2e klasse B 1ste klasse B 3e klasse D 4e divisie C 

rksv DCG FC Abcoude 2 sc Buitenveldert 2 fc Almere O23.1 

afc DWS AGB 2 asv JOGA Fortius 2 Batavia’90 O23.1 

Hooglanderveen Bloemendaal 2 Hooglanderveen 3 BFC O23.1 

IVV Hooglanderveen 2 Houten 2 CJVV O23.1 

FC Jeugd IVV 2 Kampong 5 FC Hilversum O23.1 

sv De Meer Kampong 3 PVCV 2 Hoogl.veen O23.1 

sv Nieuw Utrecht sv Ouderkerk 2 Roda’46 2 KVVA O23.1 

PVCV rksv Pancratius 2 Swift 5  SO Soest O23.1 

rksv Roda’23 SDZ 3 afc TABA 2  

SO Soest Sporting’70 2 VVZA 2  

Theole Sporting Martinus 2 FC Weesp 2  

VVIJ Swift 2 WV-HEDW 3  

FC Weesp VSV 2   

 vv Zwanenburg 2   

 
    

➢ Toelichting poule-indelingen jeugd categorie A. 
Bericht van de KNVB.    Datum : 1 juli 2021  
Het seizoen 2020/’21 verliep niet zoals we allemaal hadden gehoopt. Dit resulteerde er 
uiteindelijk in, dat ná het voortijdig beëindigen van het seizoen 2019/’20, er opnieuw een 
streep ging door een seizoen. Een gevolg hiervan was onder andere dat de opgestelde 
promotie-/degradatieregelingen niet zijn toegepast. Het seizoen 2021/’22 zal dus praktisch 
hetzelfde beginnen zoals seizoen 2020/’21. Er zijn namelijk geen sportieve gronden om de 
poule-indelingen van seizoen 2020/’21 te herzien. Dat betekent dus ook dat er in beginsel 
géén teams hoger zijn ingedeeld t.o.v. seizoen 2020/’21. Daar zijn een aantal uitzonderingen 
op en deze uitzonderingen worden later in deze toelichting beschreven. De voornaamste 
wijzigingen in de poule-indelingen t.o.v. het seizoen 2020/’21 komen voort uit het vrijwillig 
terugtrekken van teams door verenigingen en verenigingen die een verzoek hebben gedaan 
tot een lagere indeling van een bepaald team. Het voorgaande is in behandeling genomen en 
is ook doorgevoerd t.o.v. seizoen 2021/’22. Doordat hierdoor de hoeveelheid van het aantal 
teams binnen een divisie is veranderd, heeft dit in sommige gevallen ook gevolgen gehad 
voor de poule-indelingen om op die manier tot een zo geografisch en volledig mogelijke 
indeling te komen.  
Open plekken.  
Doordat verzoeken tot lagere indeling en terugtrekkingen wel zijn doorgevoerd en er aan de 
andere kant geen teams hoger zijn ingedeeld (m.u.v. de later genoemde 
leeftijdscategorieën), levert dat open plekken op in de poule-indelingen van seizoen 
2021/’22. Deze open plekken worden niet opgevuld, omdat er geen sportieve gronden zijn 
om dit op een objectieve wijze te realiseren.  
Geen heel-seizoen competities meer.  
Omdat er na afloop van seizoen 2020/’21 dus geen promotie/degradatie kon worden 
doorgevoerd en dit ook het geval was na afloop van seizoen 2019/’20, is de doorstroom 
binnen de divisies gestagneerd en hebben teams minder snel naar hun juiste niveau kunnen 



 

 

     promoveren/degraderen. Om die doorstroom te bevorderen, zal er vanaf dit seizoen, 
2021/’22, géén heel-seizoen competitie meer gespeeld worden in de jeugd categorie A en zal 
er in alle jeugd categorie A competities de mogelijkheid zijn om zowel in de winterstop, als in 
de zomer te promoveren of te degraderen doordat er gespeeld wordt in een najaars- en 
voorjaarscompetitie. De poulegrootte blijft in principe gelijk aan die van het seizoen 
2020/’21. Dat betekent dus dat sommige divisies in poules van 8 gaan spelen en sommige 
divisies in poules van 12. Voor de divisies met poules van 8, verandert er niks t.o.v. het 
seizoen 2020/’21, maar voor de divisies met poules van 12 wel. Het was namelijk de 
bedoeling dat de divisies met poules van 12 een volledige competitie zouden spelen die het 
hele seizoen besloeg, zonder mogelijkheid tot promotie/degradatie in de winterstop. Divisies 
met poules van 12 worden vanaf dit seizoen, 2021/’22, dus in tweeën geknipt. Divisies met 
poules van 12 spelen dus (ook) een halve competitie in het najaar en een halve competitie in 
het voorjaar, met een promotie/degradatie mogelijkheid in de winterstop. Het niet opvullen 
van de open plekken gaat uiteraard ook gevolgen hebben voor de promotie- 
/degradatieregelingen. Het is namelijk de bedoeling dat alle open plekken in de winterstop 
weer worden opgevuld zodat er tijdens de voorjaarsreeks dus weer in volledig gevulde 
competities wordt gespeeld. In sommige divisies zal er dus versterkte promotie zijn en in 
sommige divisies een verzwakte degradatie, dit t.o.v. normale seizoenen.  
Promotie vanuit de hoofdklasse.  
Afgelopen seizoenen konden teams die in de hoofdklasse speelden alleen in de zomerstop 
promoveren naar de laagste divisie. Ook dat gaat vanaf dit seizoen, 2021/’22, veranderen.  
In alle leeftijdscategorieën waar categorie A gespeeld wordt, bestaat de mogelijkheid om in 
de winterstop te promoveren vanuit de hoofdklasse naar de laagste divisie en dus ook te 
degraderen naar de hoofdklasse vanuit de laagste divisie. Hoe dit er exact uit gaat komen te 
zien, hangt af van de aantallen teams in alle hoofdklassen bij elkaar en het aantal 
promotieplekken. De uitwerking hiervan zal te vinden zijn in de promotie-
/degradatieregeling, welke (uiterlijk) voorafgaand aan de competities wordt gepubliceerd. 
Onder 23 en Onder 18.  
Zoals hiervoor al vermeld, zijn er drie leeftijdscategorieën waarbij het wel mogelijk was om 
hoger ingedeeld te worden. Afgelopen seizoen zijn de Onder 23 en Onder 18 competities van 
start gegaan en deze competities zullen dit seizoen, 2021/’22, weer verder groeien. De Onder 
23 competitie groeit naar vier divisies (i.p.v. drie) en de Onder 18 competitie naar zes divisies 
(i.p.v. vijf). Op basis van het aantal nieuw ingeschreven teams in deze twee 
leeftijdscategorieën, is de keuze gemaakt om alle nieuwe teams in de nieuw te vormen, 
laagste divisie te plaatsen. Dat houdt in dat de nieuwe Onder 23 teams (76 teams) ingedeeld 
zijn in Divisie 4 en de nieuwe Onder 18 teams (50 teams) ingedeeld zijn in Divisie 6. Ondanks 
dat wij weten dat er niveauverschil gaat zijn in deze nieuwe laagste divisies, is er toch de 
keuze gemaakt om alle nieuwe teams in dezelfde, laagste divisie te plaatsen. Oorzaak hiervan 
is opnieuw dat er geen sportieve grond is om een objectieve schifting te maken tussen de 
nieuwe teams.  
Onder 16.  
Ook in de Onder 16 competitie is er voor sommige verenigingen de mogelijkheid geweest om 
op divisieniveau in te stromen, alleen is dit op een iets andere manier gebeurt dan 
gebruikelijk. In de laagste divisie (Divisie 6), namen in het seizoen 2020/’21 32 teams deel, 
waarbij er ruimte is voor maximaal 64 teams. Bij het opvullen van deze 32 open plekken, 
zodat ook de Onder 16 competitie volledig is gevuld, viel ons op dat het aantal divisieplaatsen 
in de Onder 16 competitie in het seizoen 2020/’21 onevenredig was verdeeld over de zes 
districten, afgezet tegen andere leeftijdscategorieën. De districten West I en West II bezetten 
een onevenredig aantal divisieplaatsen t.o.v. de districten Noord, Oost, Zuid I en Zuid II. Om 
die reden is er een bestuursbesluit genomen om de 32 open plaatsen in de Onder 16 Divisie 
6, uitsluitend in te vullen met teams uit de districten Noord, Oost, Zuid I en Zuid II. 
Uiteindelijk zijn niet al deze open plekken opgevuld, maar zijn de percentuele verschillen wat 



 

 

     kleiner geworden. Vanuit districten West I en West II zijn er dus geen Onder 16 teams hoger 
ingedeeld t.o.v. seizoen 2020/’21.  
Promotie naar Onder 21 competitie.  
Aan het begin van dit seizoen, 2021/’22, bestaat de Onder 21 competitie, welke onder de 
sectie Betaald Voetbal valt, uit 38 teams waarbij ruimte is voor twee extra teams. Vanuit de 
Onder 23 competitie, Divisie 1, kan er gepromoveerd worden naar deze Onder 21 competitie 
en de eerstvolgende mogelijkheid hiervoor is in de winterstop. Voorafgaand aan de 
competities van dit seizoen, 2021/’22, wordt er een bericht verstuurd naar alle verenigingen 
die met een team uitkomen in de Onder 23 competitie, Divisies 1 en 2. Zij krijgen de 
mogelijkheid om aan te geven of zij interesse hebben om in de winterstop met hun team te 
promoveren naar de Onder 21 competitie. Voorwaarden hiervoor zijn uiteraard dat er, bij 
instemmend bericht, voldaan wordt aan de gestelde eisen van de Onder 21 competitie en dus 
ook voldaan moet worden aan de leeftijdsgrens. Van de verenigingen die aangeven deze 
promotie te zien zitten, wordt er in de najaarscompetitie van dit seizoen, 2021/’22, een 
virtuele ranglijst bijgehouden, waarbij de bovenste twee teams van deze virtuele ranglijst 
vanaf de voorjaarscompetitie van dit seizoen, 2021/’22, zullen deelnemen aan de Onder 21 
competitie. Hier volgt in de komende maanden, doch uiterlijk vóór aanvang van de 
competities, nader bericht over. 

 

 
 

De eerstvolgende Dribbelaar komt uit op dinsdag 10 augustus 2021. 

Dat is dan de eerste Dribbelaar van het nieuwe seizoen 2021 – 2022. 
 

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. 

- Dit is de laatste Dribbelaar van het seizoen 2020 – 2021. 
- De redactie heeft jammer genoeg géén aanvullingen op de agenda mogen ontvangen. 

Houd daarom in de komende vakantieperiode vooral de website van de vereniging in de 
gaten. 

 

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


 

 

     Jubileumjaar officieel geopend. 
Donderdag 8 juli opende burgemeester Lucas Bolsius samen met voorzitter van de voetbalvereniging 
Norbert van Hengstum door een druk op een grote rode knop officieel het jubileumjaar van VV 
Hooglanderveen. De confetti die op dat moment van achteruit het decor kwam, bevestigde het 
moment aan alle aanwezigen. Die avond was er een bijeenkomst belegd voor een kleine 100 
mensen. Vrijwilligers, ereleden, bestuur en andere genodigden waren naar het Willem Tomassen 
Complex gekomen om de officiële gedenking van het 75-jarig bestaan van de club bij te wonen. 
Vanwege de geldende corona-maatregelen kon het event niet voor alle belangstellenden 
toegankelijk zijn. 
Tijdens deze avond, die gepresenteerd werd door VV Hooglanderveens eigen Fien Vermeulen, 
nieuwslezer bij Q Music maar bovenal fanatieke spits bij Dames 1, werd ook het jubileumboek 
gepresenteerd. De eerste exemplaren van het prachtige meer dan 300 pagina’s tellende boek 
werden uitgereikt aan oud eerste elftal-spelers door de 7 makers van het boek. Mede-
initiatiefnemer en -schrijver Kees Steenbeek gaf tekst en uitleg bij de overhandiging. Interviews, 
ervaringen, foto’s, rangen en standen vertellen het verhaal van 75 jaar clubgeschiedenis. 
 

 
 
Norbert van Hengstum werd door burgemeester Bolsius namens het bestuur van de voetbalclub 
benoemd tot erelid, een titel die normaal gesproken ten goede komt aan oud-voorzitters. Bolsius 
roemde Norbert om zijn enorme tomeloze inzet voor de voetbalvereniging. Tijdens het aanbrengen 
van bijbehorende speld door de burgemeester, was Norbert zichtbaar geëmotioneerd. Bovendien 
overhandigde de burgervader namens de gemeente Amersfoort een Stadsoorkonde. 
“Voetbalvereniging Hooglanderveen slaagt erin voetbalspelers en voetballiefhebbers uit de regio 
voor langere tijd aan zich te binden. Het college van B&W heeft grote waardering voor hun bijdrage 
aan de voetbalsport en daarmee aan de sportieve identiteit van Amersfoort en Hooglanderveen”, 
aldus Bolsius. 

https://www.vvhooglanderveen.nl/wp-content/uploads/vvhooglanderveen/jubileumjaar-officieel-geopend-door-burgemeester-bolsius-en-norbert-van-hengstum.jpg


 

 

     Fien Vermeulen begon de avond met het interviewen van Norbert van Hengstum. Het afgelopen 
corona-jaar, de geschiedenis van de club met de enorme groei en de verhuizing naar het huidige 
complex ten gevolg, de vele vrijwilligers die de club heeft maar ook de zorgen om de toekomst. 
Burgemeester Bolsius voegde zich bij de discussie over het huidige sportklimaat in de regio 
Amersfoort. Ook een vertegenwoordiger van de KNVB was aanwezig. KNVB-ambassadeur Sipke 
Teijema sprak vol lof over het regionaal overleg dat VV Hooglanderveen heeft met andere 
voetbalclubs van soortgelijke grootte over de uitdagingen waar deze clubs voor staan.  
Teijema overhandigde een jubileumvlag van de KNVB aan Norbert. 
 

 
 
De avond werd afgesloten met een borrel voor alle gasten op het terras van de vereniging. Degene 
die een jubileumboek hadden besteld in de voorverkoop, konden deze meteen afhalen. Vol 
enthousiasme werden de boeken gelijk doorgebladerd, wat een grote glimlach op de gezichten 
bracht en weer vele herinneringen naar boven kwamen. 
Het boek is nog steeds te koop voor € 20 bij Primera Brandsen Vathorst en Primera, bij Primera 
Brundel in Hoogland en op de club. 
De jubileumcommissie heeft voor komend jaar nog vele events in de planning staan. In verband met 
de nieuwe corona-beperkingen is nog niet zeker wanneer deze evenementen gehouden worden. 
Houd de website in de gaten voor de aankondigingen hiervan. 
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