
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               49e jaargang  nr. 01 – wk 32 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Nieuwe vacatures hoofdtrainers voor Onder 12 en Onder 6/7. 
Door een aantal onverwachte afmeldingen heeft onze vereniging momenteel twee vacante 
rollen als hoofdtrainer van de Onder 12 en de Onder 6-7. Mocht je op basis van onderstaande 
tekst interesse hebben, neem dan vrijblijvend even contact op met Hoofd Jeugdopleiding 
Onderbouw, Mike van den Ban via hjo-onderbouw@vvhooglanderveen.nl  
Voor de rol als hoofdtrainer is het belangrijk dat je jezelf en anderen wilt ontwikkelen. Je 
beschikt over goede sociale vaardigheden, je kunt goed samenwerken en goed 
communiceren. Je bent enthousiast en betrokken, daarmee zorg je voor een positief 
leerklimaat voor de spelers. Tot slot ben je gericht op ontwikkeling, prestatie en plezier. 
Je kunt voor deze rol veel ervaring hebben, maar ook jonge trainers uit bijvoorbeeld de 
oudste jeugdteams of seniorenteams worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. 
Een onkostenvergoeding maakt onderdeel uit van beide functies. 
 
Hoofdtrainer Onder 12 
De onderbouwselectie voor Onder 12 bestaat uit 20 voetballers waarbij jij verantwoordelijk 
bent voor de ontwikkeling van alle spelers en collega-trainers in samenwerking met HJO 
Onderbouw. 
Er wordt twee keer week getraind op maandag en woensdag. De eerste training is een 
gemixte training en de tweede training is een teamtraining, beide van 1,25 uur. Je wordt 
daarbij ondersteund door een aantal collega-trainers. Op zaterdag ga je als hoofdtrainer mee 
met de O12-1. Op zestien vrijdagen tijdens het seizoen krijgt de Onder 12-selectie een derde 
training aangeboden die wordt verzorgd door de HJO Onderbouw. 
 
Hoofdtrainer Onder 6-7 
Jeugdspelers en jeugdtrainers worden opgeleid in de geest van ‘het willen winnen’. Hierbij is 
niet het winnen van een wedstrijd het belangrijkste in de opleiding. De winst zit hem in onze 
visie in de ontwikkeling van de individuele speler in het teamverband. Het winnen van een 
wedstrijd is geen doel op zich, maar het resultaat van de collectieve en individuele 
ontwikkeling van respectievelijk het team en de individuele spelers in het team. Om onze 
jongste voetballers kennis te laten maken met voetballen en onze club zoeken wij een 
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     hoofdtrainer die op zondagen de spelertjes van Onder 6 en Onder 7 van 9.30 - 11.30 uur 
hierbij kan helpen. Je bent verantwoordelijk om met input van de HJO Onderbouw de 
trainingen uit te zetten en te begeleiden, waarbij je wordt geholpen door diverse collega-
trainers. Het gaat hierbij om alle zondagen gedurende het seizoen behalve schoolvakanties. 
 

➢ Bericht van de KNVB. 
Aan de contactpersonen van de teams die spelen in de 6e divisie onder 18,  
de Hoofdklasse Onder 16 en de Hoofdklasse Onder 14, 
Hierbij informeren wij jullie dat we dit seizoen gaan starten in de divisies en de Hoofdklasse 
van de Onder 18, Onder 16 en Onder 14 competities  met poules van maximaal 8 teams. 
De bovenstaande klassen starten op 4 september a.s. met de competitie en ze zijn daardoor 
vrijgeloot voor de poulefasen van de beker en ze plaatsen zich automatisch voor de volgende 
bekerronde (knock-out). 
Omdat de indeling en het programma van de even competities op 14 augustus a.s. bekend 
wordt gemaakt vinden we het wel zo netjes om jullie hierover ruim van tevoren te 
informeren. 
Ons verzoek is er voor te zorgen dat de verantwoordelijk mensen binnen deze teams worden 
geïnformeerd. 
Wij wensen de teams veel succes toe. 
 

➢ Concept programma OPEN DAG zaterdag 28 augustus. 
Hoewel de zomervakantie nog maar halverwege is wordt er ook alweer druk gewerkt om 
klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. Vanaf maandag 9 augustus trainen er alweer diverse 
selectieteams. Afgelopen jaar hebben we vanwege corona geen Kick-off dag kunnen 
organiseren, dat gaan we dit jaar wel weer doen. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 28 
augustus. 
Het programma voor die dag bestaat uit: teamkledingtas ophalen (door trainer/leider), 
daarna omkleden, teamfoto maken (o.a. voor op de website) en tot slot een onderlinge 
oefenwedstrijd tegen een ander team uit (meest) dezelfde leeftijdscategorie. Een aantal 
teams had al oefenwedstrijden tegen andere clubs afgesproken, die hebben we in het 
programma in kunnen passen.  
Zie HIER het volledige (concept)programma voor die dag.  

Dit programma staat in het bericht op de hoofdpagina van de site van de 
vereniging. 
 
Vanaf 13 augustus is dit programma ook op de website zichtbaar. Op sommige momenten 
staan er 3 teams tegelijk gepland, dan is het verzoek om 3x 20 minuten te gaan voetballen. Er 
worden die dag geen scheidsrechters aangesteld, dit dien je dus onderling/zelf te regelen. 
Veld 2 is die dag nog in onderhoud en dus niet beschikbaar. De kleedkamers zijn wel weer 
open! 
Kijk goed wanneer je team moet voetballen en vooral ook op welk tijdstip je wordt verwacht 
om de teamkledingtas op te halen en de teamfoto te maken. Het is een strak programma, 
houd hier rekening mee! Mocht je nu al weten dat je (wellicht vanwege vakantie) geen 
compleet team op de been kan brengen en dus niet kunt voetballen, laat ons dat dan zsm 
weten (via voorzitter-wedstrijdzaken@vvhooglanderveen.nl) , dan kunnen we daar rekening 
mee houden in het programma. We gaan er vanuit dat je dan in ieder geval wel de 
teamkledingtas ophaalt die dag. 
Nog een paar fijne vakantieweken toegewenst en hopelijk tot de 28e! 

https://www.vvhooglanderveen.nl/wp-content/uploads/vvhooglanderveen/Programma-Kick-Off-dag-28-augustus-2021.xlsx
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Bekerindeling selectie elftallen. 
Vrijdag 30 juli heeft de KNVB de bekerindeling bekend gemaakt. 
De bekerwedstrijden worden gespeeld in de weekenden van 4-5 september, 11-12 september en  
18-19 september. 
Er wordt gespeeld volgend onderstaand schema. 
Wedstrijd 1   1 tegen 4  2 tegen 3 
Wedstrijd 2   3 tegen 1  4 tegen 2 
Wedstrijd 3   1 tegen 2  3 tegen 4 
 

Groep 1  15 Groep 3  18 Groep 4  09 

1. Woudenberg 1 1. Kampong 2 1. Buitenveldert 3 

2. Hooglanderveen 1 2. Hoogland 3 2. Kampong 5 

3. Kennemers 1 3. Hooglanderveen 2 3. FC Weesp 2 

4. Geinoord Nieuwegein 1 4. SO Soest 3 4. Hooglanderveen 3 

 

 Groep 1  09  

Hooglanderveen O23.1 1. IJsselmeervogels 17.1 Hooglanderveen 16.1 

Géén 1ste ronde  2. Woudenberg 17.1 = vrij 

bekercompetitie gepland 3. Spakenburg 17.1  

 4. Hooglanderveen 17.1  

 

Groep 1  11  Groep 1  24 

1. AS’80 15.1 Hooglanderveen 14.1 1. Woudenberg 13.1 

2.BFC 15.1 = vrij 2. Jonathan 13.2  

3. ’s Graveland 15.1  3. Hooglanderveen 13.1 

4. Hooglanderveen 15.1  4. Kampong 13.1 

 

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. 
- De selectieteams in de bovenbouw zijn in de week van maandag 9 augustus gestart met de 

eerste trainingen in het nieuwe seizoen. 
- De selectieteams in de onderbouw gaan  in de week van maandag 16 augustus beginnen met 

de eerste trainingen in het nieuwe seizoen. 
- Alle overige teams en elftallen, de breedte teams, beginnen in de week vanaf maandag 30 

augustus met hun trainingen.  



 

 

     - Zaterdag 28 augustus wordt de “OPEN DAG” gehouden. 
Deze dag wordt onder andere de kleding en overige materialen uitgereikt. 
Meer over deze dag in de eerstvolgende Dribbelaar. 

 

Invallersbepaling veldvoetbal. 
Hier vind je de reglementen omtrent het inbrengen van invallers voor de senioren en het 
jeugdvoetbal, in zowel de competitie als het bekertoernooi voor het seizoen 2021/'22. 
 

SENIOREN 
De regels omtrent het wisselen van spelers tijdens de reguliere competitie in categorie A zijn als 
volgt: 
* Standaardvoetbal (amateurvoetbal): 5 wisselspelers. 
* Reservevoetbal, Hoofdklasse tot en met reserve 3e klasse (uitzondering West II en Noord zondag): 
5 wisselspelers. 
* Vrouwenvoetbal, Eredivisie t/m 3e klasse: 5 wisselspelers. 
Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt, geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten 
zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen. Naast het genoemde aantal wisselmomenten mag 
ook in de rust worden gewisseld, zonder dat dit ten koste gaat van de wisselmomenten. Een 
eenmaal gewisselde speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.  
 
Categorie A               Aantal wisselspelers. 
Standaardvoetbal mannen          5 wisselspelers 
Reservevoetbal mannen (t/m 3e klasse)      5 wisselspelers 
Vrouwen categorie A, Eredivisie t/m 3e klasse    5 wisselspelers 
 

Voor de gehele categorie B geldt dat er tijdens de reguliere 
competitie onbeperkt gewisseld kan worden in wedstrijden, met 
een maximum van 7 wisselspelers. 

 

JEUGDVOETBAL 
De regels omtrent het wisselen van spelers tijdens de reguliere competitie in categorie A (BVO en 
Divisie t/m Hoofdklasse) zijn als volgt: 
* O23, O21, O19 en O18: 5 wisselspelers. 
* O17, O16 en O15 en MO17 (divisie): 7 wisselbewegingen. Dit betekent dat in totaal zeven keer een 
speler gewisseld mag worden. Dit kan dus zeven keer een nieuwe speler zijn, maar bijvoorbeeld ook 
vijf keer een nieuwe speler en twee keer een reeds gewisselde speler opnieuw inbrengen. 
* O14 en O13: 7 wisselspelers + doorwisselen. 
 
De regels omtrent het wisselen van spelers tijdens de reguliere competitie in categorie B zijn als 
volgt: 
* O19 t/m O14 junioren, eerste klasse en lager: 7 wisselspelers + doorwisselen 
* O13 pupillen, eerste klasse en lager: 7 wisselspelers + doorwisselen 
* Meiden junioren, alle klassen: 7 wisselspelers + doorwisselen 
 
 
 
 
 
 



 

 

     Categorie       Klassen       Aantal wisselspelers. 
Categorie A: Junioren   O23, O21, O19 en O18  5 wisselspelers. 
          O17, O16 en O15    7 wisselbewegingen 
          O14        7 wisselbewegingen + doorwisselen 
 
Categorie B: Junioren   1ste t/m 5e klasse    7 wisselbewegingen + doorwisselen 
 
Categorie A: Pupillen   O13        7 wisselbewegingen + doorwisselen 
 
Categorie B: Pupillen   O13, 1ste klasse en lager 7 wisselbewegingen + doorwisselen 
 
Categorie B: Meiden Jun.  Alle klassen      7 wisselbewegingen + doorwisselen 
Categorie B: Meiden Pup.  Alle klassen      7 wisselbewegingen + doorwisselen 
 

BEKERVOETBAL 
Bij wedstrijden met een verlenging geldt voor alle wedstrijden dat er een extra 
wisselspeler/wisselmoment is. 

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 
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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    14   augustus    2021: 

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

 11:00 Hooglanderveen JO 17.1 Training  

 

Zaterdag    21   augustus    2021: 

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

Oefen 12:30 Hooglanderveen O23 Roda’46 O23  

 

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

Oefen 14:30 Zuidvogels 1 Hooglanderveen 1  

 

Zaterdag    28   augustus    2021: 

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

1 12:00 JO10-10 JO10-11  

1 12:00 JO10-4 JO10-5  

1 12:00 JO10-6 JO10-7  

1 12:00 JO10-8 JO10-9  

1 09:00 JO11-1 JO11-2  

1 09:00 JO11-3/-4/-5, 3x 20 minuten JO11-3/-4/-5, 3x 20 minuten  

1 09:00 JO11-6/7/8, 3 x 20 minuten JO11-6/7/8, 3 x 20 minuten  

1 10:15 JO12-3 JO12-4  

1 10:15 JO12-5 JO12-6  

1 11:30 JO12-7 JO12-8  

1 10:15 JO13-1 JO13-2  

1 09:00 JO13-3 JO13-4  

1 09:00 JO13-5/6/7, 3 x 20 minuten JO13-5/6/7, 3 x 20 minuten  

1 11:30 JO14-1 JO14-2  

1 11:30 JO14-3 JO14-4  

1 13:00 JO15-2 JO15-3  

1 13:00 JO15-4 JO15-5  

1 13:00 JO16-1 JO16-2  

1 14:15 JO17-3 JO16-3  
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     1 14:30 JO16-4 JO16-5  

1 14:30 JO17-1 JO17-2  

1 14:30 JO18-1 JO18-2  

1 14:30 JO19-1/2/3, 3 x 30 minuten JO19-1/2/3, 3 x 30 minuten  

1 11:00 JO8-1 JO8-2  

1 11:00 JO8-3 JO8-4  

1 11:00 JO8-5 JO8-6  

1 11:00 JO8-7/8/9, 3 x 20 minuten JO8-7/8/9, 3 x 20 minuten  

1 09:00 JO9-3 JO9-4  

1 09:00 JO9-5/6/7, 3 x 20 minuten JO9-5/6/7, 3 x 20 minuten  

1 09:00 MO11-1 MO11-2  

1 11:30 MO11-3 MO11-4  

1 10:15 MO13-1/2/3, 3 x 20 minuten MO13-1/2/3, 3 x 20 minuten  

1 13:15 MO15-1 MO15-2  

1 13:00 JO14-5 MO17-1  

1 15:30 MO19-1 MO19-2  

1 10:00 MO9-1 MO9-2  

1 09:00 Hooglanderveen JO9-1 SO Soest JO9-1  

1 09:00 Hooglanderveen JO9-2 SO Soest JO9-2  

1 10:00 Hooglanderveen JO10-1 VVIJ JO10-1  

1 10:00 Hooglanderveen JO10-2 VVIJ JO10-2  

1 10:00 Hooglanderveen JO10-3 VVIJ JO10-3  

1 10:15 Hooglanderveen JO12-1 VVIJ JO12-1  

1 10:15 Hooglanderveen JO12-2 VVIJ JO12-2  

1 11:30 Hooglanderveen JO15-1 Zeewolde JO15-1  

 
 

Zondag     29   augustus    2021: 

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

Oefen 14:00 Hooglanderveen 1 Roda’46 Zo 1  

 

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

     

 

Dinsdag     31   augustus    2021: 

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

Oefen 20:00 Hooglanderveen 1 Amsvorde 1  

 
 
 


