
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               49e jaargang  nr. 06 – wk 38 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Kabinet maakt terecht uitzondering voor de sport. 
Column van Jan Dirk van der Zee. 
Op internet circuleert een filmpje van de Albert Heijn-vestiging in Gorredijk. Eigenaar Pieter 
Bijlsma ken ik goed. Hij is enorm betrokken bij het voetbal in de buurt. Met zijn winkel 
sponsort hij niet alleen VV Gorredijk, maar ook VV Jubbega, VV Tijnje en VV Langezwaag. 
Zijn filmpje vat in de kern samen, waarom het demissionair kabinet ertoe heeft besloten 
sporten en bewegen nu echt belangrijk te maken. 
Terwijl nagenoeg alle andere sectoren de verplichting hebben gekregen naar een 
coronapaspoort te vragen, waaruit blijkt of iemand is gevaccineerd, negatief getest of 
genezen, geldt die regel niet voor het amateurvoetbal. Ook de 1,5 meter afstand verdwijnt. 
Dat is vandaag bekend gemaakt in de coronapersconferentie. 
Al met al een wijs besluit, want sporten is gezond, het verhoogt je weerstand en geeft je 
energie. Beperk je dat, zoals in de lockdowns, dan zie je meteen het effect. Gemiddeld 
werden wij met z’n allen een kleine 5 kilo zwaarder. Tel daar de gevolgen voor teamsporters 
bij op – het gemis van vrienden en het leven op de club - en je hebt in het amateurvoetbal 
alleen al te maken met meer dan 1,2 miljoen mensen die hun ei niet meer kwijt kunnen. 
Eenzelfde gevaar lag op de loer, als het demissionair kabinet géén uitzonderingspositie voor 
de sport had bepaald. 
Vraag die dan meteen was gaan spelen: Mag je vrijwilligers opzadelen met de handhaving 
van zo’n ingrijpende maatregel, waarbij het ene lid het andere moet tegenhouden bij het 
ontbreken van een coronapaspoort? Gelukkig is het niet zover gekomen. Ook niet nodig; de 
sport is in de afgelopen anderhalf jaar nooit een besmettingshaard geweest. Wel is bepaald 
dat er voor de kantines, net als in de horeca, voortaan met de Corona QR-code wordt 
gewerkt. Dit roept nu al vragen op bij verenigingen, waarmee we aan de slag gaan bij de 
KNVB. 
Een en ander neemt niet weg, dat ik een groot voorstander ben van vaccineren. Uiteindelijk 
geeft ons dat veel meer vrijheid om te gaan en staan waar we willen. Maar ik respecteer 
ieders mening om anders te besluiten. De voetbalfamilie is nu eenmaal groot en net zo 
kleurrijk als Nederland zelf. Om die reden kan ik buikpijn krijgen van het idee, dat je kinderen 
en hun ouders de toegang tot hun club moet weigeren, omdat ze niet zijn ingeënt of getest. 



 

 

     Er is weliswaar overal tegen een balletje te trappen, maar voetballen bij een vereniging is van 
onschatbare waarde en onvervangbaar. In de afgelopen weekenden is weer eens bewezen 
hoezeer het verenigingsleven is gemist. 
En juist dat principe komt volop aan de bal in het filmpje van de Albert Heijn-vestiging in 
Gorredijk. Met voetballers van allerlei clubs uit de buurt, die de aftrap verzorgen van een 
nieuwe landelijke actie ‘voetbalpassie’: punten sparen voor je favoriete amateurclub met 
aankopen bij Albert Heijn.  
Let op het legendarische acteerwerk en de balaannames. Een Oscarnominatie zal het niet 
opleveren, maar het toont de ontwapenende schoonheid van het amateurvoetbal. 
 

➢ Vanaf 1 oktober kan niet meer contant betaald worden in het 
clubhuis. 
Vanaf 1 oktober is het niet langer mogelijk om met contant geld te betalen bij vv 
Hooglanderveen. Deze maatregel gold al tijdelijk i.v.m. de Corona-maatregelen. We voeren 
deze nu definitief in omdat dit voor ons als vereniging veiliger is en het onze vrijwilligers 
ontlast. Dat betekent dat je vanaf 1 oktober in de kantine alleen kunt betalen met een 
bankpas, een contactloze oplossing zoals een telefoon of de clubkaart (let op: clubkaart 
alleen in kantine en niet in de KoffieKate). 
Het bestuur. 
 

➢ Fotoshoot voetbalplaatjes. 
Beste jeugdleden, ouders/verzorgers van onze jeugdleden, 

U ontvangt deze mail als lid of ouder/verzorger lid tot en met Onder 16. 
Vorige week hebben we jullie geïnformeerd over de voetbalplaatjes actie van onze club in 
samenwerking met Jumbo. In deze mail berichten we over de fotosessies van aankomend en 
volgend weekend. 
  
Planning van de fotosessies  
De fotosessies zijn georganiseerd per team, maar elk kind en begeleider gaat individueel op 
de foto.  De sessies zijn als volgt gepland: 
▪ zaterdag 18 september  - alle thuisspelende teams t/m O16  (1 uitzondering: M O11.4 

speelt op beide zaterdagen niet, is wel ingedeeld op deze dag) 
▪ zondag 19 september (EL/WL) 
▪ zaterdag 25 september - thuisspelende teams t/m O16 (indien niet op 18 september al 

gefotografeerd) 
▪ De foto's worden genomen in de kantine achter de schuifwand.  
▪ Elk kind dient als bovenkleding zijn/haar club wedstrijdshirt te dragen, keeper 

in keepersshirt! 
▪ Wees op tijd! Het fotoschema is zeer strak door de grote aantallen teams die op de foto 

gaan (bijna 40 teams per zaterdag) . 
▪ Elk team dient niet eerder/later dan 5 minuten voor het geplande foto 

tijdstip compleet inclusief coach/begeleider te melden om chaos in de kantine te 
voorkomen. 

▪ Per team duur de fotosessie 5-10 minuten maximaal. 
 
Het streven was om alle teams voor hun wedstrijd op de foto te zetten, maar logistiek 
gezien bleek dit helaas onhaalbaar. Wij vragen hiervoor jullie begrip. De teams die zich na 
hun wedstrijd mogen melden voor de foto , daarvoor is het fototijdstip aangegeven in 
donkergroen in het onderstaande schema. Een enkeling die op zaterdag verhinderd is kan 
op zondag nog op de foto.  
 

http://maillink.knvb.nl/f/a/ReOfPXtCydvvpphcqwhKQg~~/AAAAAQA~/RgRjI3AkP0UFY2xpY2tEd2h0dHBzOi8vd3d3LmtudmIubmwvbmlldXdzL29yZ2FuaXNhdGllL3BhcnRuZXJzLzY0NTc0L2FsYmVydC1oZWlqbi1lbi1rbnZiLXNsYWFuLWhhbmRlbi1pbmVlbi1tZXQtc3BvbnNvcnByb2dyYW1tYS12b29yVwNzYXNCCmE6JOtAYTZ3-pJSEncudmRib29tQGNoZWxsby5ubFgEAAABAw~~
http://maillink.knvb.nl/f/a/tR-8euEZe91MMS4sERrU_g~~/AAAAAQA~/RgRjI3AkP0UFY2xpY2tERmh0dHA6Ly9odHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3AvQ1Rtck5uWGxzRXQvP3V0bV9tZWRpdW09c2hhcmVfc2hlZXRXA3Nhc0IKYTok60BhNnf6klISdy52ZGJvb21AY2hlbGxvLm5sWAQAAAED


 

 

     Op de website van de vereniging staan de fotoschema's voor 
zaterdag 25 september.  
Toestemming al geregeld?  
Anders, helaas geen deelname (AVG verplichting). 
 
Vorige week vroegen wij jullie om toestemming te verlenen voor het maken van een 
eenmalige foto van onze pupillen/jullie kinderen. Inmiddels hebben gelukkig vele ouders 
hier al gehoor aan gegeven, maar er zijn helaas ook nog veel toestemmingen niet 
helemaal afgerond! 
  
Daarom graag aandacht hiervoor, want zonder de toestemming mogen wij de foto niet 
laten afdrukken voor het jubileum-verzamelalbum, en dat zou heel zonde zijn, en bovenal 
erg jammer voor uw kind! 
  
Hoe werkt de toestemming? 

▪ klik op onderstaande button "Geef hier uw toestemming voor een foto" 
▪ vul alle verplichte velden in om uw kind aan te melden voor de actie, en verstuur 
▪ er volgt een mailtje met als afzender "MyClubStars" 
▪ hierin bevestig je deelname nogmaals en dan pas heb je de toestemming verleent! 
▪ er zijn mensen die nog niet hebben bevestigd ! 

Gescheiden ouders let svp extra op: als ouder 1 toestemming heeft verleend, dan dient 
ook ouder 2 nog toestemming te verlenen!  
Let op, het kan gebeuren dat uw kind meegaat met een fotosessie, maar zonder 
toestemming komt de foto niet in het voetbal plaatjes boek en zal deze ook verwijderd 
worden. 
Heeft u nog geen toestemming verleend om een foto te maken van uw kind, doe dat 
dan nu gelijk. 
Advertentie mogelijkheden 
Daarnaast willen we u graag nog wijzen op het volgende: Wat dacht u van een 
advertentie in dit unieke voetbalplaatjesalbum van uw bedrijf? Als bedrijf of ZZP-ers is dit 
een uitgelezen mogelijkheid. Een advertentie kost slechts eenmalig € 150,-. We hebben al 
reacties ontvangen. 
Lijkt het u dus geweldig om uw bedrijfslogo op de pagina van het team van uw kind terug 
te zien of 1/8ste van een advertentiepagina, dan kunt u met behulp van de onderstaande 
button aangeven of u geïnteresseerd bent. Let op, wees er snel bij, want wie het eerst 
komt heeft nog een keuze en op is op. 
 
Advertentie mogelijkheden 
Daarnaast willen we u graag nog wijzen op het volgende: Wat dacht u van een 
advertentie in dit unieke voetbalplaatjesalbum van uw bedrijf? Als bedrijf of ZZP-ers is dit 
een uitgelezen mogelijkheid. Een advertentie kost slechts eenmalig € 150,-. We hebben al 
reacties ontvangen. 
Lijkt het u dus geweldig om uw bedrijfslogo op de pagina van het team van uw kind terug 
te zien of 1/8ste van een advertentiepagina, dan kunt u met behulp van de onderstaande 
button aangeven of u geïnteresseerd bent. Let op, wees er snel bij, want wie het eerst 
komt heeft nog een keuze en op is op. 
 

➢ Woudenberg 1 – Hooglanderveen 1   1 – 2  (1-1) 
Scheidsrechter B. de Groot. 
Hooglanderveen heeft zijn laatste bekerwedstrijd van de poulefase tegen Woudenberg met 
2-1 gewonnen. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd scoort Jelmar van Dijk de 



 

 

     winnende treffer. 
In het begin van de weinig enerverende eerste helft krijgt, het in de eerste klasse 
uitkomende, Woudenberg een paar kleine mogelijkheden. Beide partijen zijn aan elkaar 
gewaagd. Het enige opwindende moment vindt plaats in de 23e minuut. Van dichtbij wordt 
de bal binnen het strafschopgebied tegen de arm van Mozes Hoppenbrouwer aangeschoten. 
Reden voor de scheidsrechter om de bal op de stip te leggen. Joey Kooy weet wel raad met 
dit buitenkansje en schiet Woudenberg naar een 1-0 voorsprong. 
Na rust een meer open duel. Beide partijen zoeken waar mogelijk de aanval. Hooglanderveen 
komt in 48e minuut goed weg. De spits van Woudenberg mist alleen voor keeper Rick 
Schoonderbeek. 
In de 54e minuut wordt Laslo Duister net buiten het strafschopgebied onreglementair ten val 
gebracht. De toegekende vrije trap is een mooi moment voor Yucel Yagli om zijn traptechniek 
te tonen. Op prachtige wijze krult Yucel Yagli de bal onhoudbaar achter de keeper van 
Woudenberg 1-1. 
Daarna komt Hooglanderveen een paar keer goed weg. Het heeft geluk dat Woudenberg erg 
slordig met zijn kansen omspringt. In de 72e minuut is Laslo Duister nog dichtbij de 1-2. Na 
een goede voorzet van Jelmar van Dijk weet de keeper van Woudenberg zijn kopbal te 
pareren. De wedstrijd lijkt op een gelijkspel uit te draaien totdat de bal in de 89e minuut uit 
een afgeslagen aanval voor het sterke linkerbeen van Jelmar van Dijk belandt. De 
linkermiddenvelder denkt niet lang na en haalt keihard uit. De bal wordt onderweg nog licht 
beroerd door een verdediger van Woudenberg, maar verdwijnt achter de verbouwereerde 
keeper van Woudenberg 1-2.  
 

➢ 1ste elftal bereikt 2e bekerronde. 
Tijdens en na de wedstrijd was er al enige discussie of het 1ste de 2e bekerronde heeft bereikt. 
Door de mooie overwinning op Woudenberg kwam Hooglanderveen op evenveel punten,  
6 stuks, als Woudenberg. Woudenberg heeft het betere doelgemiddelde.  
Geinoord zou wel kunnen winnen van De Kennemers waardoor zij ook op 6 punten konden 
komen. Geinoord won maar met 2 – 4 waardoor het doelgemiddelde van Hooglanderveen 
beter is. Hooglanderveen gaat als 2e in de poule door, samen met Woudenberg. 
De tweede bekerronde wordt gespeeld in het weekend van 13 en 14 november 2021. 
Even de reglementen erbij. 
 
Poules eerste en tweede klassen  
Alle verenigingen die in de eerste en/of tweede klassen zaterdag- en/of zondagvoetbal van 
de zes districten uitkomen, worden bij elkaar ingedeeld. Het uitgangspunt hierbij is dat 
verenigingen die in de competitie tegen elkaar uitkomen niet in dezelfde poule worden 
ingedeeld. Dit betekent dat elftallen uit verschillende districten bij elkaar kunnen worden 
ingedeeld. De nummers één en twee van de poules plaatsen zich voor de volgende ronde in 
hun district. 
 
Eindrangschikking in de poule  
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal 
wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op plaatsing voor de ronde, dan geldt het 
volgende: 1. Het beste doelsaldo van de halve competitie. 2. Is het doelsaldo gelijk, dan is het 
meeste aantal doelpunten vóór beslissend. 3. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge 
resultaat. 4. Brengt ook dit geen beslissing, dan volgt een beslissingswedstrijd. Deze 
beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein met verlichting op een midweekse avond 
vastgesteld. Bij een gelijke stand na 2x45 minuten wordt verlengd met 2x15 minuten. 
Wanneer er dan nog geen beslissing is gevallen dan zal deze vallen door het nemen van 
strafschoppen, conform de Spelregels Veldvoetbal. 
 



 

 

     ➢ Invallersbepaling veld. 
De afgelopen 2 weken heb ik regelmatig vragen ontvangen over het aantal wisselspelers dat 
gebruikt mag worden in het jeugdvoetbal. 
Nogmaals de reglementen opgezocht. 
Hieronder een kort overzicht hoe het in elkaar zit. 
Wim van de Boom. 
 
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.  
 

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 (tot 
en met  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 
 

BEKERVOETBAL 
Bij wedstrijden, bij senioren en jeugd,  met een verlenging geldt voor alle wedstrijden dat er 
een extra wisselspeler/wisselmoment is. 

 



 

 

      
 

➢ Sparen voor vv Hooglanderveen bij de Albert Heijn. 
 

 
Vanaf maandag 13 september start Albert Heijn met de actie ‘ Voetbalpassie’. Deze actie is bedoelt 
om lokale voetbalclubs te ondersteunen en daarnaast maak je zelf ook kans op mooie voetbalprijzen. 
Spaar jij ook mee voor vv Hooglanderveen? 
Dat doe je als volgt: 

▪ Download de AH app als je deze nog niet hebt. 

▪ Ga naar de Voetbalpassie tegel onder ‘ Mijn Albert Heijn’ op het beginscherm van de AH 
app. 

▪ Bevestig je deelname aan Voetbalpassie en kies natuurlijk voor vv Hooglanderveen. 

▪ Bevestig dat je mee wil doen aan de winactie. 
 

Vraag ook of je oma, opa, oom of tante mee willen sparen voor de club. 
 



 

 

     

•  

• Zaterdag 18 september 2021 start de landelijke lotenverkoop van de Grote 
Clubactie. Ook wij doen mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten 
verkopen. Dit jaar zetten we ons in voor jeugdkamp 2022. Een lot kost €3,- per 
stuk, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat. 
Verkoopboekje met QR-code 
Onze jeugdleden zullen ook via het verkoopboekje loten gaan verkopen. Het 
verkoopboekje is uitgebreid met een extra optie. Kopers kunnen ook met hun 
telefoon (op afstand) een lot kopen door de QR-code op de voorkant van het 
verkoopboekje te scannen. 
We doen het samen 
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van 
de steun van familie, vrienden en mensen uit de omgeving! Juist nu kunnen we 
die extra steun goed gebruiken. 

 



 

 

      

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     21   september   2021: 

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

105112 19:00 Hoogland JO16-1 Hooglanderveen JO16-1  

 

Woensdag    22   september   2021: 

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

59905 20:30 BFC JO18-4 Hooglanderveen JO18-2  

 

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

Oefen 20:00 Hooglanderveen 9 Hoevelaken O23-1  

 

Zaterdag    25   september   2021: 

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

66002 15:00 Hooglanderveen JO19-1 AFC Quick 1890 JO19-4  

27777 15:00 Hooglanderveen JO18-2 VOP JO18-1  

49775 14:30 Hooglanderveen JO17-1 Zuidvogels JO17-1 J. (Jelle) Vis 

43232 13:00 Hooglanderveen JO17-3 KVVA JO17-1  

35705 12:30 Hooglanderveen JO16-1 SDO JO16-1  

59800 13:00 Hooglanderveen JO16-2 Vliegdorp 't JO16-1  

66010 15:00 Hooglanderveen JO16-3 DOVO JO16-2  

61375 10:45 Hooglanderveen JO15-1 FC Driebergen JO15-1  

50539 10:45 Hooglanderveen JO15-2 TOV JO15-1  

66697 14:15 Hooglanderveen JO15-3 Soest SO JO15-2  

58526 12:30 Hooglanderveen JO14-2 Hoogland JO14-2  

40309 13:45 Hooglanderveen JO14-5 CJVV JO14-3  

73148 09:00 Hooglanderveen JO13-2 Nieuwland JO13-1  

40295 09:00 Hooglanderveen JO13-4 IJsselmeervogels JO13-2  

28391 11:30 Hooglanderveen JO13-7 Amsvorde JO13-2  

73341 10:30 Hooglanderveen JO12-1 VVJ JO12-1  

31722 10:30 Hooglanderveen JO12-2 Amsvorde JO12-1  

32351 08:30 Hooglanderveen JO12-5 Victoria JO12-5  

http://www.voetbal.nl/
http://www.vvhooglanderveen.nl/


 

 

     71154 08:30 Hooglanderveen JO12-6 Baarn sv JO12-3  

53827 08:30 Hooglanderveen JO11-3 Hooglanderveen JO11-2  

41960 09:00 Hooglanderveen JO11-5 Eemdijk JO11-1  

54470 09:00 Hooglanderveen JO11-6 TOV JO11-1  

40090 10:00 Hooglanderveen JO11-8 VVZ '49 JO11-3  

48219 10:30 Hooglanderveen JO10-2 Kampong JO10-2  

40506 11:45 Hooglanderveen JO10-3 AFC Quick 1890 JO10-2  

39142 10:30 Hooglanderveen JO10-5 KVVA JO10-1  

47711 10:30 Hooglanderveen JO10-6 AFC Quick 1890 JO10-5  

50119 11:45 Hooglanderveen JO10-8 Zuidvogels JO10-4  

97364 10:30 Hooglanderveen JO10-11 Cobu Boys JO10-1  

71210 09:30 Hooglanderveen JO9-1 IJsselmeervogels JO9-1  

50410 09:30 Hooglanderveen JO9-6 IJsselmeervogels JO9-5  

38639 08:30 Hooglanderveen JO8-1 AFC Quick 1890 JO8-1  

44661 08:30 Hooglanderveen JO8-4 Roda 46 JO8-3  

33699 08:30 Hooglanderveen JO8-5 IJsselmeervogels JO8-2  

22433 08:30 Hooglanderveen JO8-6 Hoogland JO8-5  

44033 13:00 Hooglanderveen MO19-2 Loosdrecht MO19-1  

73019 12:00 Hooglanderveen MO15-1 VRC MO15-1  

68109 10:00 Hooglanderveen MO13-2 Nederhorst MO13-1  

66476 11:30 Hooglanderveen MO13-3 Delta Sports MO13-2  

45640 10:00 Hooglanderveen MO11-1 UVV MO11-1  

102756 08:30 Hooglanderveen MO11-2 't Goy MO11-1  

28888 09:30 Hooglanderveen MO9-1 Renswoude MO9-2  

44988 09:30 Hooglanderveen MO9-2 AFC Quick 1890 MO9-1  

 

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

72994 14:30 BFC O23-1 Hooglanderveen O23-1  

72153 14:30 Nieuwland JO19-2 Hooglanderveen JO19-2  

42681 13:15 VVZA JO19-2 Hooglanderveen JO19-3  

74003 15:45 Buitenboys JO18-2 Hooglanderveen JO18-1  

63476 11:30 VVZA JO17-2 Hooglanderveen JO17-2  

42093 10:30 AFC Quick 1890 JO16-4 Hooglanderveen JO16-4  

46358 11:25 Eemnes JO16-1 Hooglanderveen JO16-5  

36000 10:15 Nieuwland JO15-3 Hooglanderveen JO15-4  

55350 10:00 Cobu Boys JO15-1 Hooglanderveen JO15-5  

64608 10:30 Spakenburg JO14-1 Hooglanderveen JO14-1  

57339 11:15 Hees JO14-1 Hooglanderveen JO14-3  

46071 10:15 Vliegdorp 't JO14-2 Hooglanderveen JO14-4  

56399 10:30 Gooi 't sc JO13-1JM Hooglanderveen JO13-1  

54458 08:30 DOVO JO13-2 Hooglanderveen JO13-3  



 

 

     60155 09:00 KVVA JO13-1 Hooglanderveen JO13-5  

44527 13:00 IJsselmeervogels JO13-3 Hooglanderveen JO13-6  

60207 11:30 IJsselmeervogels JO12-2 Hooglanderveen JO12-3  

39104 09:00 Eemdijk JO12-1 Hooglanderveen JO12-4  

24096 09:45 Hoogland JO12-5 Hooglanderveen JO12-7  

63010 11:00 Hoogland JO12-4 Hooglanderveen JO12-8  

41844 10:00 DOVO JO11-1 Hooglanderveen JO11-1  

53827 08:30 Hooglanderveen JO11-3 Hooglanderveen JO11-2  

59950 10:30 Amsvorde JO11-1 Hooglanderveen JO11-4  

71986 09:45 Hoogland JO11-4 Hooglanderveen JO11-7  

74018 09:45 Houten JO10-1 Hooglanderveen JO10-1  

52013 08:30 VVZ '49 JO10-2 Hooglanderveen JO10-4  

42231 14:00 Nieuwland JO10-3 Hooglanderveen JO10-7  

75516 10:15 Eemdijk JO10-1 Hooglanderveen JO10-9  

67201 10:30 Victoria JO10-12 Hooglanderveen JO10-10  

51307 08:30 IJsselmeervogels JO9-2 Hooglanderveen JO9-2  

56366 09:45 Spakenburg JO9-2 Hooglanderveen JO9-3  

64893 09:00 Amsvorde JO9-2 Hooglanderveen JO9-4  

60429 08:30 AFC Quick 1890 JO9-3 Hooglanderveen JO9-5  

59768 10:30 Nieuwland JO9-3 Hooglanderveen JO9-7  

22972 08:30 Soest SO JO8-2 Hooglanderveen JO8-2  

23261 08:30 Baarn sv JO8-1 Hooglanderveen JO8-3  

58950 09:00 Amsvorde JO8-2 Hooglanderveen JO8-7  

32047 10:45 Hoogland JO8-4 Hooglanderveen JO8-8  

32857 09:45 Baarn sv JO8-3 Hooglanderveen JO8-9  

47965 12:30 Gooi 't sc MO19-1 Hooglanderveen MO19-1  

51988 12:00 AFC Quick 1890 MO17-2 Hooglanderveen MO17-1  

25056 11:30 TOV MO15-1 Hooglanderveen MO15-2  

37255 11:30 DVSU MO13-1 Hooglanderveen MO13-1  

64914 13:00 CJVV MO11-3 Hooglanderveen MO11-3  

 
GASTHEER/GASTVROUW:  07.30 – 11.00 uur:   -- 
                10.50 – 14.10 uur: -- 

14.00 – 17.30 uur:  -- 
KANTINEDIENST:       07.30 – 11.15 uur:   Roxanne van de Griendt,  Maria Zaagman 
            Ronald Zegwaart,  Henriët Kramer  en  ??          
 11.15 – 14.45 uur: Paul Mosthagen,  Marieke Noordanus,  Patty van de Greft, 
                 ??  en  ?? 
    14.45 – 18.15 uur:  Eva van de Pol,  Kees van Daarselaar  en  ?? 
 
 
 
 
 



 

 

     Zondag     26   september   2021: 

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

19106 14:00 Hooglanderveen 1 FC Weesp 1 J.J. Breedijk 

87741 10:30 Hooglanderveen 3 TABA 2 B. Akalliche 

85278 10:30 Hooglanderveen 5 Soest SO 6  

87525 11:30 Hooglanderveen 6 KVVA 4  

87799 13:15 Hooglanderveen O23-1 AFC IJburg O23-1  

 

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

90152 12:00 AGB 2 Hooglanderveen 2 C. v Kruiselberg 

78969 11:45 BVV 31 3 Hooglanderveen 4  

79857 11:00 Olympia '25 5 Hooglanderveen 7  

80732 14:30 Hoogland 11 Hooglanderveen 8  

86104 11:30 Sporting 70 5 Hooglanderveen 9  

85114 10:30 Houten 4 Hooglanderveen 10  

 
GASTHEER/GASTVROUW: ‘s Morgens: --      ‘s Middags:  -- 
                   Uitwedstrijd 1ste:    -- 
KANTINEDIENST:    09.00 – 12.00 uur: Moni 
                  en  Arl  
   11.30 – 15.00 uur: Rick  
        14.30 – einde:   Het 7e  elftal 
 
 

Woensdag    29  september   2021: 

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

1 19:30 Hooglanderveen JO15-1 Bennekom JO15-1  

1 18:30 Hooglanderveen JO11-1 VVIJ JO11-1  

1 18:30 Hooglanderveen JO11-2 VVIJ JO11-2  

 

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

48288 18:00 VOP JO10-2 Hooglanderveen JO10-6  

 
 

Kantinedienst op donderdag:   
DONDERDAG 23 SEPTEMBER:  20.00 – 22.00 uur: Leon van der Velden 

22.00 – 24.00 uur: ?? 
DONDERDAG 30 SEPTEMBER:  20.00 – 22.00 uur: Sabina van Ginkel 

22.00 – 24.00 uur: ?? 
 
 



 

 

      
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 19 september:      Wedstrijden zondag 26 september: 
                 DCG - IVV        
Competitie start komende zondag      Hooglanderveen – FC Weesp         

De Meer – FC Jeugd 
                 Roda’23 – PVCV   
                 Nieuw Utrecht – VVIJ   
                 SO Soest – Theole  
                 DWS = vrij 
          
2e klasse B per 26  september 2021:  

1. SO Soest  00-00 

2. PVCV  00-00 

3. VVIJ  00-00 

4. DWS  00-00 

5. Meer de  00-00 

6. Hooglanderveen  00-00 

7. DCG  00-00 

8. RODA 23  00-00 

9. IVV  00-00 

10. Theole  00-00 

11. FC Jeugd   00-00 

12. FC Weesp  00-00 

13. Nieuw Utrecht  00-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


