
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               49e jaargang  nr. 10 – wk 42 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ GLOW IN THE DARK. 
In het kader van het 75-jarig bestaan organiseert de jubileumcommissie het evenement 
“GLOW IN THE DARK”. 
Voetbaltoernooi met 5 tegen 5. 

Voor de jeugd van 12 tot en met 17 jaar. 
Inschrijving is geopend. Wil je met de vrienden meedoen aan een bijzonder voetbaltoernooi. 

Wanneer:  Op vrijdagavond 22 oktober vanaf 19.00 uur. 
Geef je dan op via:  glowinthedarktoernooi@gmail.com   
Dit kan tot 13 oktober 2021 en kost 15 euro per team.  

 

➢ TRAININGSDAG MET 1STE ELFTAL IN DE HERFSTVAKANTIE. 
Op woensdag 20 oktober organiseren wij als 1ste elftal een trainingsdag voor de jeugd tot en 
met 13 jaar. Dit is een unieke kans voor jou / uw kind om te leren van onze hoofdtrainer 
Charles van Altena (ex. HVV Hollandia, HFC Haarlem, RKAV Volendam). De trainingsdag start 
om 09:00 uur op het Willem Tomassen Sportcomplex. Na een korte introductie zal je worden 
opgedeeld in groepen die verschillende oefen- en spelvormen zullen verrichten. Deze zijn 
naast plezier gericht op de volgende punten: 
** Voetbalcoördinatie 
**Passen / trappen / aannemen 
** Handelingssnelheid 
** Positiespel 
** 1 vs 1 situaties 
 
Lunch en tussendoortjes worden door ons verzorgd. De trainingsdag eindigt om 16:00 uur 
met een prijsuitreiking. Het zou natuurlijk leuk zijn als ouders/verzorgers hier een kijkje bij te 
komen nemen.  
Kosten voor dit evenement bedragen 20 euro per deelname.  
Wil jij (of uw kind) aan deze deelnemen?  
Via deze link kun je aanmelden voor de trainingsdag:  
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     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHGImC7ID1CsVy1QC3_IdyE5BiHL-
8ei7Cwj2r418tCXfVA/viewform 
N.a.v. de aanmelding ontvang je per mail een betaallink welke voldaan dient te worden voor 
aanvang van de trainingsdag. We hopen je graag te verwelkomen! 
Selectie 1ste elftal. 
 

➢ Hooglanderveen – Zwaluwen Utrecht  3 – 1  (2-0) 
Scheidsrechter Sjoerd Verkleij. 
Hooglanderveen heeft ten kostte van, het in de derde klasse uitkomende, Zwaluwen Utrecht 
’11 de volgende ronde van de bekercompetitie bereikt. De Utrechtse formatie werd met 3-1 
verslagen. 
Hooglanderveen start voortvarend en komt al snel op voorsprong. Jason Eilbracht gaat goed 
door op rechts en zijn prima breedtepassje wordt eenvoudig door Ilias Bezzahi binnen getikt. 
Na een kwartier spelen de mooiste aanval van Hooglanderveen. Danny de Graaf bereikt met 
een prima voorzet, vanaf links, Menno Bos bij de tweede paal. Menno Bos legt de bal perfect 
terug op Laslo Duister. Laslo Duister kan jammer genoeg de bal net niet met zijn hoofd de 
juiste richting meegeven. Na een half uur spelen gaat Danny de Graaf, na een listig overstapje 
van Laslo Duister, alleen op de keeper af. In plaats van zelf te schieten, wil hij de bal breed 
leggen op Ilias Bezzahi. Helaas bereikt de bal Ilias Bezzahi niet. Daarna zakt het niveau van de 
wedstrijd. Desondanks komt Hooglanderveen net voor rust op een 2-0 voorsprong, doordat 
Ilias Bezzahi profiteert van een fout in de verdediging van Zwaluwen Utrecht ’11. 
Na de rust wordt het spel, mede door de vele wissels er niet beter op.  De meeste opwinding 
vindt plaats in de 65e minuut. In eigen strafschopgebied krijgt Hari Sabir de bal tegen zijn arm, 
maar de scheidsrechter ziet hier geen strafschop. In de tegenaanval wordt Danny de Graaf de 
diepte ingestuurd en hij rondt de aanval af met een lage schuiver in de verre hoek. 
Zwaluwen Vooruit probeert nog wel terug te komen in de wedstrijd, maar krijgt weinig 
uitgespeelde kansen. In de 75e minuut wordt de inzet van de Utrechtse ploeg beloond met 
een treffer van Hamza Mahdad, die de eindstand op 3-1 bepaald. 
Scoreverloop; 
1-0 Ilias Bezzahi   2-0 Ilias Bezzahi  3-0 Danny de Graaf’  3-1 Hamza Mahdad 
 

➢ FC Jeugd 1 – Hooglanderveen 1  0 – 3  (0-1)  
Scheidsrechter Jordy Wals 
Hooglanderveen is, dankzij een 3-0 overwinning op FC Jeugd uit Ede, opgeklommen naar de 
tweede plaats achter koploper SV de Meer. 
Hooglanderveen en FC Jeugd houden elkaar in de eerste helft in evenwicht. De wedstrijd 
speelt zich hoofdzakelijk af op het middenveld en beide ploegen creëren nagenoeg geen 
kansen. De eerste de beste kans voor Hooglanderveen leidt tot de openingstreffer in de 36e 
minuut. Jelmar van Dijk lanceert Ilias Bezzahi in de diepte en de linkerspits van 
Hooglanderveen rondt de aanval perfect af met een geplaatst schot in de verre hoek. 
In het begin van de tweede helft hetzelfde spelbeeld tot de 64e minuut. Uit een hoekschop 
van Mehmet scoort Laslo Duister met een geniale hakbal de tweede treffer van 
Hooglanderveen. Vier minuten later beslist Ilias Bezzahi de wedstrijd met een prachtig 
boogballetje in de bovenhoek. 
Hooglanderveen komt in het resterende deel van de wedstrijd niet meer in de problemen. 
Laslo Duister heeft de 4-0 nog op zijn schoenen, maar zijn inzet wordt gekeerd door de 
keeper van FC Jeugd. 
Scoreverloop:  1-0 Ilias Bezzahi  2-0 Laslo Duister  3-0 Ilias Bezzahi 
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     ➢ UITBREIDING VOETBAL ACCOMMODATIE VORDERT GESTAAG 
Van de Hooglanderveen Hub. 

Zaterdag even langs geweest bij de Voetbal, eens polshoogte nemen bij de uitbouw die 
besproken werd op de ledenvergadering vorig jaar.Ze zijn al maanden bezig, en ben al eerder 
geweest, maar nu neemt t toch echt serieuze vormen aan.Veel vrijwilligers (kunnen er meer 
bij, het is vrijwillig dus niet iedereen kan iedere week) zijn eigenlijk iedere zaterdag ochtend 
aanwezig onder de bezielende leiding van Gradus Traa (wie anders). Toen ik er was, was hij er 
even niet, even wedstrijd fluiten tussendoor, haha gaat gewoon ook door. 
Met een redelijke temperatuur en een heul zwak zonnetje waren de mannen aan het 
isoleren, muurtjes metselen, en voegsel bijwerken, oude muurtjes afbreken, ik wist niet dat 
Hans 't in zich had.Ze starten meestal rond 8 uur met een bakkie, en stoppen rond 13 uur, 
zodat je nog wat van je zaterdag over houd. Het is gezellig, en je hoeft eigenlijk niks te 
kunnen, want dat word je wel aangeleerd, zo spannend is het allemaal niet.  
Denk je, nou grappig lijkt me ook wel wat, dan kun je je aanmelden bij : 
voorzitter@vvhooglanderveen.nl.  
Iedere week krijg je een mailtje hoeveel mensen er nodig zijn en wat er te doen is, als je kunt, 
dan reageer je, en kun je niet, even goede vrienden. Voor het volgende seizoen hopen ze 
klaar te zijn..............Toppers, tot snel. 

 

 
 

➢ Het besmette woord. 
Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. 
Volwassen mannen die elkaar met de nek aankijken. Een voorzitter die na een 
doodsbedreiging het complex van zijn voetbalclub ontvlucht. Supporters van het zondag-
elftal die op zaterdag staan te juichen als de tegenstander van hun club scoort. 
In 2018 stonden de regionale media bol van de berichten over de onrust die in het 
amateurvoetbal was ontstaan nadat een aantal hoofdklasseclubs het idee voor het 
zogeheten ‘weekendvoetbal’ had gelanceerd. Hiermee zou het traditionele 
zaterdagzondagvoetbal worden vervangen door een regionaal opgezette competitie zonder 
vaste speeldagen. Einde oefening voor een wereldwijd uniek systeem, waarvan de 
fundamenten ruim 100 jaar geleden in een verzuilde samenleving werden gelegd.   
Het was daarom niet zo vreemd, dat er vier jaar geleden zoveel rumoer ontstond en de 
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     plannen voor het weekendvoetbal schielijk in het ballenhok verdwenen. De identiteit van het 
Nederlandse voetbal stond op het spel. Toch waren de argumenten, die voor de invoering 
spraken, helemaal zo gek nog niet. Al jarenlang neemt de populariteit van het 
zondagamateurvoetbal in een aantal regio’s af en je hoeft geen voetbalkenner te zijn om te 
begrijpen wat de meerwaarde is van een sterk regionaal georganiseerde competitie. 
Namelijk: meer derby’s, leukere wedstrijden, meer toeschouwers en minder kilometers. 
Argumenten die opnieuw door mijn hoofd speelden, toen afgelopen week de verzoeken op 
tafel kwamen van clubs die horizontaal willen overstappen. Een nieuwe regeling, waarbij 
verenigingen van de 1ste tot en met 4de klasse op een gelijkwaardig niveau mogen verhuizen 
van de zondag- naar de zaterdagamateurs, of andersom.  
In totaal zijn er nu 100 clubs die hebben aangegeven de overstap te overwegen, waarvan er 
53 het daadwerkelijk gaan doen. Hoewel dat minder is dan ik in absolute zin had verwacht, 
blijkt het effect groot: 100 procent van de overstappende verenigingen wil in de 
zaterdagcompetitie spelen en hiervan voetbalt meer dan de helft in KNVB-district West II. 
Met als gevolg op zondag een halvering van het aantal clubs in dit zuidelijk deel van de 
Randstad. In West I en Noord bleek de verschuiving minder ingrijpend, maar ook daar 
stappen respectievelijk 10 en 8 clubs over naar de zaterdagcompetitie, terwijl er in de 
districten Oost en Zuid I achtereenvolgens 4 plus 1 vereniging, deze keuze hebben gemaakt.  
Conclusie? 
De behoefte om over te stappen is duidelijk. Clubs denken daar goed over na. Mooi om te 
zien, want een eventuele overstap heeft grote gevolgen. Niet alleen verandert het de aard 
van de vereniging, maar het levert ook praktische problemen op, zoals een toenemende druk 
op vrijwilligers en accommodatie als zaterdagmiddag het eerste thuis speelt. Het is daarom 
een kwestie van tijd, schat ik in, dat het weekend weer centraal zal worden gesteld. 
Verenigingen in de Tweede Divisie voetballen al lang volgens dit principe, zelden een 
wanklank van zondag- of zaterdagclubs. Op termijn gaat dit ook voor de rest gebeuren, 
althans is mijn visie. Maar de leden bepalen de agenda. 
 

➢ Horizontaal overstappen van speeldag. 
Met ingang van het seizoen 2022/’23 is het voor standaard mannenteams uitkomende in de 
1e klasse of lager van het standaardvoetbal mogelijk om horizontaal over te stappen van de 
zondag naar de zaterdag of andersom. Om te kunnen blijven werken aan 
toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve competities heeft de KNVB 
besloten het horizontaal overstappen mogelijk te maken. 
Horizontaal overstappen betekent dat het speelniveau waarop een team normaliter zou 
worden ingedeeld op basis van de sportieve prestaties in het voorliggende seizoen, ook het 
niveau wordt waarop het team in het nieuwe seizoen wordt ingedeeld op de gewenste 
speeldag. In de huidige situatie wordt een elftal dat de overstap maakt, beschouwd als een 
startend 1e elftal, wat betekent dat dit elftal in de laagste klasse wordt ingedeeld. Dit zorgde 
ervoor dat veel verenigingen niet overstapten. Door horizontaal overstappen mogelijk te 
maken, komen we tegemoet aan de wens van verenigingen en leden. 
 
In twee gevallen verloopt horizontaal overstappen iets anders: 
** Bij een kampioenschap in de 1e klasse dan wel promotie via de nacompetitie van de 1e 
klasse naar de hoofdklasse wordt het team ingedeeld in de 1e klasse van de nieuwe speeldag. 
** Als een vereniging bij het verzoek tot horizontaal overstappen aangeeft dat het team 
wenst over te stappen naar een lagere klasse dan het huidige niveau, neemt het bestuur 
amateurvoetbal hierover een besluit. 
 
 
 



 

 

     Voor 1 oktober verzoek indienen 
Verenigingen kunnen tot 1 oktober 2021 aangeven met het standaardteam met ingang van 
het seizoen 2022/’23 horizontaal te willen overstappen. Het indienen van een verzoek 
verloopt via KNVB Contact. In de seizoenen daarna moet dit steeds voor 1 september worden 
aangegeven. Een standaardteam mag eens per 3 seizoenen horizontaal overstappen van 
speeldag. Verenigingen die al besloten hebben om de overstap te maken naar een andere 
speeldag voor het seizoen 2021/’22 hebben tot en met 14 juni de mogelijkheid om bij de 
KNVB aan te geven of ze dit besluit herzien op basis van de mogelijkheid om horizontaal over 
te stappen in het seizoen 2022/’23. 
Het besluit horizontaal over te willen stappen kan grote impact hebben op de gehele 
vereniging. Belangrijk is dan ook dat verenigingen dit proces op een juiste wijze aanpakken en 
geen overhaaste beslissingen nemen. We roepen verenigingen op goed te luisteren naar de 
wensen van de leden en tegelijkertijd de praktische overwegingen goed te verkennen. Denk 
hierbij aan de ruimte op de zaterdag in verband met jeugdteams. 
 

Geen versterkte degradatie of promotie 
Aan de hand van het beschikbaar aantal teams per klasse en speeldag wordt ieder seizoen bij 
de indeling het aantal poules en aantal teams per poule bepaald. Dit kan dus variëren. 
Hiermee voorkomen we dat door de instroom en uitstroom van teams versterkte degradatie 
of promotie moet plaatsvinden. De huidige competitiestructuur kan vanaf niveau 1e klasse en 
lager de komende seizoenen zich ontwikkelen tot een ander aantal poules per klasse of 
andere poulegroottes. We gaan hierbij uit van poules die uit minimaal 12 en maximaal 16 
teams bestaan, waarbij het aantal teams gelijkmatig over het aantal poules wordt verdeeld. 
 

Horizontaal overstappen is eerste stap in verbetering totale voetbalpiramide 
Door horizontaal overstappen mogelijk te maken, wordt tegemoetgekomen aan 
de wens van steeds meer spelers om op zaterdag te spelen en op het niveau dat 
bij hen past. 
Het afnemend aantal zondag teams is een ontwikkeling in het standaardvoetbal die we al 
langer zien. In 2020 heeft de KNVB een landelijke inventarisatie onder verenigingen, 
bestuurders en 1e elftalspelers gehouden over de wensen en mogelijkheden ten aanzien van 
het zondag- en zaterdag standaardvoetbal (1e elftallen). Hieruit bleek dat de mogelijkheid tot 
horizontaal overstappen een passende oplossing is voor de problematiek. Door horizontaal 
overstappen mogelijk te maken, wordt tegemoetgekomen aan de wens van steeds meer 
spelers om op zaterdag te spelen en op het niveau dat bij hen past, wat er weer voor zal 
zorgen dat voetballers langer aan de sport en hun eigen vereniging verbonden zullen blijven. 
Dit zal uiteindelijk bijdragen aan toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve 
competities. We zien het horizontaal overstappen als eerste stap in de verbetering van de 
totale opzet van de piramide. In de zogenaamde brede aanpak van de piramide zullen wij 
vanuit een breder perspectief komen met voorstellen ter verbetering van de structuur van de 
piramide en de opzet van de competitie. Deze voorstellen worden in het najaar worden 
behandeld door de ledenraad van het amateurvoetbal. 

 

➢ 53 elftallen maken horizontale overstap. 
Amateurvoetbalverenigingen konden tot 30 september bij de KNVB een verzoek indienen om 
horizontaal over te stappen van de zaterdag als speeldag naar de zondag of andersom. 53 
verenigingen die met het eerste elftal mannen senioren uitkomen in de Eerste Klasse of lager, 
hebben aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om per seizoen 2022/’23 te 
wisselen van speeldag. 
Al deze elftallen spelen nu op zondag en kiezen ervoor om te verhuizen naar zaterdag. Van de 
53 verenigingen behoren er dertig tot het district West II. Verder maken tien verenigingen uit 



 

 

     district Noord en acht verenigingen uit district West I de overstap. 
 
Gevolgen voor huidig seizoen 
Voor de Tweede Klasse en lager verandert er dit seizoen niets. De elftallen die aan het einde 
van het huidige seizoen overstappen, strijden gewoon mee om het kampioenschap en bij het 
winnen van een periodetitel volgt deelname aan de nacompetitie. Ook degradatie behoort 
tot de mogelijkheden. Het niveau dat aan het einde van het seizoen wordt bereikt, wordt 
meegenomen naar de nieuwe speeldag in het seizoen 2022/’23. 
Voor de elftallen die uitkomen in de Eerste Klasse en de overstap maken, gelden wel enkele 
beperkingen. Deze elftallen zijn bij een kampioenschap uitgesloten van promotie naar de 
Hoofdklasse en zijn tevens uitgesloten van deelname aan de nacompetitie tussen de Hoofd- 
en Eerste Klasse. Degradatie naar de Tweede Klasse en deelname aan de nacompetitie tussen 
Eerste en Tweede Klasse is wel mogelijk. 
 
Gevolgen voor seizoen 2022/’23 
Gezien de overstap van 53 elftallen die nu nog op zondag uitkomen en de overstap naar het 
zaterdagvoetbal maken, neemt het aantal elftallen dat op zaterdag uitkomt toe en op zondag 
af. Met name in district West II zal deze verandering merkbaar zijn. Aan de hand van de 
nieuwe aantallen wordt in de komende periode bekeken uit hoeveel poules per klasse en 
speeldagen de competitie het volgend seizoen zal bestaan. 
Hierbij wordt uitgegaan van poules die uit minimaal twaalf en maximaal zestien teams 
bestaan en waarbij het aantal teams gelijkmatig over het aantal poules wordt verdeeld. Zodra 
de veranderingen op hoofdlijnen in beeld zijn gebracht, komen we hierop terug. Daar waar 
de impact groot is, gaan we met de verenigingen in overleg. De exacte aantallen per speeldag 
en klasse weten we uiteraard pas na afloop van de huidige (na-)competitie.  
 

➢ De clubs die met hun 1ste elftal horizontaal overstappen. 
District West 1. 
Legmeervogels,  FC Weesp,  Zwaluwen Utrecht,  RKDES,  VVIJ,  PVCV,   
Nieuw Utrecht en afc DWS. 
 

➢ Bericht voor de keepers. 
Beste keepers, keepsters en al die ouders die ervoor zorgen dat hun zoon of dochter op de 
vrijdag kan trainen,  
 

VRIJDAG 22 OKTOBER GEEN KEEPERSTRAINING I.V.M. 
HERFSTVAKANTIE.......!!!!!  
 
Omdat niet iedereen jl. vrijdag op de keeperstraining was toch nog even een kort 
Nieuwsbriefje met de mededeling dat we a.s. vrijdag niet trainen en dat komt niet alleen 
door de herfstvakantie, maar ook door het feit dat er een andere aktiviteit is op de velden 
i.v.m. het 75-jarig jubileum van de club.  
 
HOE ZIJN DE KEEPERSTRAININGEN VERLOPEN TOT NU TOE.....  
We mogen niet ontevreden zijn over de opkomsten bij de keeperstrainingen.  
In het eerste uur 010 t/m 012 zijn we aarzelend begonnen met 2 keepers, maar dit aantal is 
de laatste weken opgelopen naar 9 en we zijn benieuwd of in de komende weken het aantal 
van 12 van vorig seizoen zal worden geëvenaard.  
De opkomst in het tweede uur is stabiel te noemen, wat we ook kunnen concluderen van het 
derde uur.  
Maar er zijn nog steeds nieuwe niet-selectie-keepers welkom.  



 

 

     EXTRA KEEPERSTRAINER.....  
Op onze vorige oproep voor een extra keeperstrainer voor het 3e en laatste uur heeft helaas 
niemand gereageerd.  
De situatie is namelijk zo dat onze keeperstrainster Danica niet elke week kan om de meisjes 
in dat derde uur te trainen, zij heeft ook haar verplichtingen tegenover de FC Utrecht waar ze 
speelt en is daardoor HELAAS niet elke vrijdag beschikbaar.  
Dus kortom: wij zoeken gewoon een keeperstrainer of keeperstrainster die Danica kan 
vervangen op de avonden dat zij er niet is.  
Geïnteresseerden kunnen zich melden via email : vrijdagkeepersvvHveen@gmail.com         
de keepsters zijn U er dankbaar voor.  
TOT SLOT.....  
Willen we toch wel een complimentje geven aan degenen die altijd netjes afmelden als ze 
niet kunnen trainen, dit kan via het bekende emailadres zoals eerder aangegeven, maar ook 
via een sms op mobiel 06 - 13717525.  
Wij wensen alle keepers/sters die op vakantie zijn fijne dagen toe en kom uitgerust en 
gezond op vrijdag 29 oktober terug op de keeperstraining.  
Namens alle keeperstrainers van de vrijdag.............. 
Inge Rehorst, hoofdkeeperstrainer/coordinator van de vrijdag.  
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     ➢ Promotie-/degradatieregeling seizoen 2021 – 2022. 
 

1ste elftal. 
Algemeen.  
Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent 
dat er sprake is van een verplichte promotie of degradatie en dat geen sprake is van vrije 
inschrijving. De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van 
bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van verenigingen, de overstap van zaterdag 
naar zondag of andersom dan wel het uit de competitie nemen door de tuchtcommissie of 
het bestuur amateurvoetbal, worden zo mogelijk opgevuld vanuit de nacompetitie. In 
voorkomende gevallen zal dit zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd met de 
betrokken (kandidaat-)verenigingen. Dit kan in voorkomende gevallen betekenen dat er 
mogelijkerwijs sprake is van een wijziging in het hieronder beschreven speelschema van de 
nacompetitie(s). Indien geen nacompetitie wordt gespeeld, komen voor extra promotie in 
aanmerking de hoogst geëindigde elftallen in de desbetreffende poules. Eventueel wordt 
hiervoor een beslissingswedstrijd gespeeld dan wel een beslissingsreeks. 
 
2 e klasse A en B  
• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.  
• De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de 
nummers 12 en 13 van de 1e klasse A promotie-/degradatiewedstrijden voor één plaats in de 
1e klasse.  
• De nummers 11 en 12 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de 
periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D een nacompetitie voor vier plaatsen in de 2e 
klasse.  
• De nummer 13 degradeert naar de 3e klasse. 
 
Schema’s promotie-/degradatie wedstrijden zondag standaardvoetbal  
Zondag 1e Klasse A / 2e Klasse A en B (overal enkele wedstrijden):  
1 e ronde (12 juni 2022)  
a) Nr. 13 1 e klasse A – Een na hoogste geklasseerde PK 2e klasse B  
b) Nr. 12 1 e klasse A – Een na hoogste geklasseerde PK 2e klasse A  
c) Hoogst geklasseerde PK 2 e klasse B – Laagst geklasseerde PK 2 e klasse A  
d) Hoogst geklasseerde PK 2 e klasse A – Laagst geklasseerde PK 2 e klasse B  
 
2 e ronde * (19 juni 2022):  
e) Winnaar b – winnaar d  
f) Winnaar a – winnaar c  
*Het hoogstgeplaatste team speelt thuis.  
 
Finale ** (26 juni 2022):  
g) Winnaar e – winnaar f  
**Finale wordt gespeeld op neutraal terrein. De winnaar van de finale plaatst zich voor 1e 
klasse, 2022/’23.  
De verliezers van de 1e / 2e ronde en finale plaatsen zich voor de 2e klasse, 2022/’23.  
 
Zondag 2e Klasse A en B / 3e Klasse A B C en D (overal enkele wedstrijden):  
1  e ronde (12 juni 2022)  
De nummers 11 en 12 uit de 2e klasse A en B zijn de 1e ronde vrij.  
Deze stromen in de finale ronde in.  
a) Hoogst geklasseerde PK 3e klasse A – Laagst geklasseerde PK 3e klasse B  



 

 

     b) Hoogst geklasseerde PK 3e klasse B – Laagst geklasseerde PK 3e klasse A  
c) Hoogst geklasseerde PK 3e klasse C – Laagst geklasseerde PK 3e klasse D  
d) Hoogst geklasseerde PK 3e klasse D – Laagst geklasseerde PK 3e klasse C  
e) Nr. 11 2e klasse A – Een na hoogste geklasseerde PK 3e klasse A  
f) Nr. 12 2e klasse A – Een na hoogste geklasseerde PK 3e klasse B  
g) Nr. 11 2e klasse B – Een na hoogste geklasseerde PK 3e klasse C  
h) Nr. 12 2e klasse B – Een na hoogste geklasseerde PK 3e klasse D  
*Het hoogstgeplaatste team speelt thuis.  
 
Finale ** (19 juni 2022):  
i) Winnaar a – winnaar e  
j) Winnaar b – winnaar f  
k) Winnaar c – winnaar g  
l) Winnaar d – winnaar h  
**Finale wordt gespeeld op neutraal terrein.  
De winnaar van de finale plaatst zich voor 2e klasse, 2022/’23.  
De verliezers van de 1e ronde en finale plaatsen zich voor de 3e klasse, 2022/’23. 
 

2e elftal. 
Reserveklassen zondagvoetbal  Reserve 1e klasse A en B  
• De kampioenen promoveren naar de reserve hoofdklasse.  
• De periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens het hieronder 
vastgestelde schema samen met de nummers 11 en 12 van de reserve hoofdklasse A 
promotie-/degradatiewedstrijden voor twee plaatsen in de reserve hoofdklasse.  
• De nummers 12 en 13 van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens het hieronder 
vastgestelde schema samen met de periodekampioenen van de reserve 2e klasse A t/m C 
promotie-/degradatiewedstrijden voor vier plaatsen in de reserve 1e klasse.  
• De nummers 14 van de reserve 1e klasse A en B degraderen naar de reserve 2e klasse. 
 
Zondag reserve Hoofdklasse A / reserve 1e Klasse A en B (overal enkele wedstrijden):  
1 e ronde (12 juni 2022)  
a) Nr. 13 reserve hoofdklasse A – Een na hoogst geklasseerde PK res. 1e kl. B  
b) Nr. 12 reserve hoofdklasse A – Een na hoogst geklasseerde PK res. 1e kl. A  
c) Hoogst geklasseerde PK res. 1e kl. B – Laagst geklasseerde PK res. 1e kl. A  
d) Hoogst geklasseerde PK res. 1e kl. A – Laagst geklasseerde PK res. 1e kl. B  
 
Finale** (19 juni 2022)  
e) Winnaar a – winnaar d  
f) Winnaar b – winnaar c  
**Finale wordt gespeeld op neutraal terrein.  
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve hoofdklasse, 2022/’23.  
De verliezers van de 1e ronde en finale plaatsen zich voor de reserve 1e klasse, 2022/’23.  
 
Res. 1e klasse A en B / Res. 2e klasse A, B en C:  
1 e ronde (12 juni 2022) De nummers 12 van de res 1e klasse A en B zijn deze ronde vrij.  
Door loting is de nr 13 van de reserve 1e klasse A vrijgeloot voor de 1e ronde zij stromen in 
de finale rondes in.  
a) Hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. A – Laagst geklasseerde PK res. 2e kl. B  
b) Hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. B – Laagst geklasseerde PK res. 2e kl. C  
c) Hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. C – Laagst geklasseerde PK res. 2e kl. A  
d) Een na hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. A – Een na hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. C  



 

 

     e) Nr. 13 reserve 1e klasse B -–Een na hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. B  
 
Finale ronde*: (19 juni 2022)  
f) Winnaar a – Nr. 13 reserve 1e klasse A  
g) Winnaar b – Nr. 12 reserve 1e klasse B  
h) Nr. 12 reserve 1e klasse A – winnaar c  
i) Winnaar d – winnaar e  
**Finale wordt gespeeld op neutraal terrein. De winnaar van de finale plaatst zich voor de 
reserve 1e klasse, 2022/’23.  
De verliezers van de 1e / 2eronde en finale plaatsen zich voor de reserve 2e klasse, 2022/’23. 
 

Volgende week in de Dribbelaar  
de promotie-/degradatieregeling voor de 
Onder 23 en de jeugd vanaf  
Onder 19 t/m Onder 13. 

 

➢ Nieuwe regels voor betalen spelers binnen amateurvoetbal. 
Per 1 januari 2022 treden nieuwe regels in werking voor het betalen van spelers in het 
amateurvoetbal. Spelerscontracten die vanaf deze datum worden gesloten moeten voldoen 
aan de nieuwe regelgeving. Volgens de nieuwe regels mogen amateurvoetballers géén 
andere vergoeding meer ontvangen dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een 
vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling. 
 
Concreet betekent het in werking treden van de nieuwe regels op 1 januari 2022 het 
volgende: 
** Alle spelerscontracten die vanaf 1 januari 2022 worden gesloten, moeten voldoen aan de 
nieuwe regelgeving (de enige wijziging op dat moment t.o.v. nu is dat er geen reglementair 
verplichte arbeidsomvang meer geldt); 
** Amateurspelers mogen vanaf de start van het seizoen 2022/’23 geen andere vergoeding 
ontvangen (voor deelname aan trainingen en/of wedstrijden) dan een onkostenvergoeding of 
een vrijwilligersvergoeding (ongeacht wie de vergoeding betaalt). Zij mogen dus ook niet 
meer een niet door de KNVB geregistreerde arbeidsovereenkomst hebben; 
** Indien een amateurspeler na 1 januari 2022 wordt overgeschreven (daarvoor zal dan 
dispensatie verleend moeten zijn), mag hij/zij bij zijn/haar nieuwe club (ongeacht wie dit 
betaalt) niet méér ontvangen dan een onkostenvergoeding of vrijwilligersvergoeding voor 
zijn/haar deelname aan trainingen en/of wedstrijden. 
Een amateurspeler mag dus niet méér worden betaald dan een daadwerkelijke 
onkostenvergoeding of de vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de vrijwilligersregeling. Wil 
men wel meer betalen, dan moet dit via een spelerscontract en wordt de speler 
contractspeler. 
 

REGELING BETALEN SPELERS IN AMATEURVOETBAL 
Vanaf het seizoen 2022/’23 verandert de manier waarop spelers in het amateurvoetbal een 
vergoeding ontvangen. Amateurvoetballers mogen dan géén andere vergoeding meer 
ontvangen dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding 
volgens de vrijwilligersregeling. Op deze pagina lees je wat de gevolgen zijn voor verenigingen 
en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de nieuwe regels. 



 

 

     De nieuwe regelgeving treedt op 1 januari 2022 in werking, wat betekent dat 
spelerscontracten die vanaf deze datum worden gesloten moeten voldoen aan de nieuwe 
regels.  
Onder een onkostenvergoeding worden de volgende aan een amateurspeler werkelijk 
gemaakte kosten gerekend: 
** Reiskosten; 
** Verblijfkosten; 
** Afkopen van wachten of diensten; 
** Vergoeding van werkverzuim; 
** Noodzakelijke extra kosten in verband met studie. 
Onder de nieuwe regelgeving blijft het betalen van amateurspelers door verenigingen of 
derden mogelijk. Wil men meer dan een onkostenvergoeding of vrijwilligersregeling betalen, 
dan moet dit via een spelerscontract en wordt de speler contractspeler. Een spelerscontract 
kan alleen met een speler worden gesloten door een amateurvereniging of een aan de 
amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en geregistreerd door de KNVB. 
Door deze wijziging van de regels bestaan er straks twee categorieën spelers. 
 
1. Amateurspelers 
Dit zijn spelers die niet meer dan een onkostenvergoeding of de vrijwilligersvergoeding van 
de vereniging of een derde ontvangen. 
2. Contractspelers 
Dit zijn spelers van 15 jaar en ouder die, met een amateurvereniging of een aan de 
amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en geregistreerd door het bestuur 
amateurvoetbal, een door het bestuur amateurvoetbal of het bestuur betaald voetbal 
geregistreerde overeenkomst hebben gesloten, op basis van welke zij een geldelijke 
vergoeding ontvangen voor hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen. De 
arbeidsomvang moet in deze arbeidsovereenkomst in het amateurvoetbal zijn opgenomen. 
De overeenkomst tussen een speler en de vereniging of de aan de vereniging gelieerde 
stichting wordt ook wel spelerscontract genoemd. Dit spelerscontract moet ter registratie 
aan de KNVB worden gezonden. 

 

"Pupil van de Week".  
Ook de rest van dit  seizoen is er een “Pupil van de Week”. 
Bij elke thuiswedstrijd van het 1ste elftal mag een jeugdspeler de hele voorbereiding en de wedstrijd 
zelf van dichtbij meemaken.   
Daarom onderstaande oproep. 
Voor dit seizoen, 2021 – 2022, is de seniorenafdeling  op zoek naar jongens of meisjes die  
“Pupil van de Week”  willen zijn.  
Dit geldt alléén voor diegenen die lid zijn van VV Hooglanderveen.  
Dit  seizoen zijn die spelers aan de beurt die zijn geboren in 2013 en 2014.  
Heb je interesse om een wedstrijd van het 1ste elftal mee te maken, geef je dan op via   
secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl  

De eerste aanmelden is de eerstvolgende thuiswedstrijd,  

op zondag 24 oktober, tegen Roda’23 al aan de beurt. 
 
 
 
 

mailto:secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl


 

 

     
 “Pupil van de Week” 
Aanstaande Zondag 24 oktober 2021 speelt het 1ste elftal thuis tegen 

Roda’23 uit Amstelveen.    Aanvang van de wedstrijd is om 14.00 uur. 

“Pupil van de Week”    is dan   Bram Verbrugge 

            Bram voetbalt in de J Onder 8.8 - pupillen. 
 

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. 
 

Woensdag    20   oktober    2021: 

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

1 20:30 Hooglanderveen 8 Roda 46 JO19-4  

 

Zaterdag    23   oktober    2021: 

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

60618 12:30 Hooglanderveen JO17-1 Zuidoost United JO17-1 M.B. Letteboer 

6859 12:30 Hooglanderveen JO16-1 Jonathan JO16-1 H. (Harjo) Eising 

69163 10:30 Hooglanderveen JO13-1 BFC JO13-3  

65621 10:30 Hooglanderveen MO15-1 DESTO MO15-3  

29802 10:30 Hooglanderveen MO13-1 Spakenburg MO13-1  

1 10:30 Hooglanderveen JO11-2 Zwart Wit '63   

 

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

33594 12:30 Soest SO JO15-1 Hooglanderveen JO15-1  

6929 09:35 SDO JO14-1 Hooglanderveen JO14-1 A. (Ali) Cinar 

106287 09:30 HVC JO14-1 Hooglanderveen JO14-4  

49618 10:30 TOV MO19-1 Hooglanderveen MO19-2  

67420 10:30 AFC Quick 1890 MO15-1 Hooglanderveen MO15-2  

48070 11:45 Spakenburg MO13-2 Hooglanderveen MO13-2  

21718 11:00 Schalkwijk MO13-1 Hooglanderveen MO13-3  

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

14.00 – 17.30 uur:  -- 

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


 

 

     KANTINEDIENST:       07.30 – 11.15 uur:   Roxanne van de Griendt,   
            Margriet de Wit,  Eveline Huntjes   en  ??          
     11.15 – 14.45 uur: Amanda Keijzer,  Koen Bennink, 
                   en  ?? 
    14.45 – 18.15 uur:  Anneke Droogsma,  Coen Mulder  en   
 

Zondag     24   oktober    2021: 

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

21028 14:00 Hooglanderveen 1 RODA 23 1 M.  Ouendag 

76533 10:30 Hooglanderveen 2 Zwanenburg 2 R.C. (Ron) Muller  

76141 10:30 Hooglanderveen 3 JOGA Fortius 2 K.W.  Mocking 

109304 13:00 Hooglanderveen 8 Hoogland 10  

109321 14:00 Hooglanderveen 10 KVVA 3  

84761 13:30 Hooglanderveen VR1 SVO Krommerijnstreek VR3  

 

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

109345 12:30 Hoogland 5 Hooglanderveen 5  

89678 12:00 Laren 99 3 Hooglanderveen 6  

 
GASTHEER/GASTVROUW: ‘s Morgens: --      ‘s Middags:  -- 
                   Uitwedstrijd 1ste:    -- 
KANTINEDIENST:    09.00 – 12.00 uur: Ursula Verrips 
                  en  --  

11.30 – 15.00 uur: Bernd Schaaf,  Moniek Mulder,  Jolanda van de Hengel   
en  Dionne Houtkamp 

14.30 – einde:   Het 2e  elftal 
 

Woensdag    27  oktober    2021: 

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

1 18:15 Hooglanderveen JO11-1 DVS'33 JO11-1  

1 18:15 Hooglanderveen JO11-2 DVS'33 JO11-2  

1 19:30 Hooglanderveen JO15-1 VV Bennekom JO15-2  

 

Zaterdag    30  oktober    2021: 

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

25497 15:15 Hooglanderveen O23-1 Hilversum FC O23-1  

54916 15:00 Hooglanderveen JO17-1 Graveland 's JO17-1  

23556 13:00 Hooglanderveen JO16-1 Nieuwland JO16-1  

56430 12:30 Hooglanderveen JO15-1 VRC JO15-1  

47008 12:15 Hooglanderveen JO14-1 CJVV JO14-1  

51829 10:30 Hooglanderveen JO13-1 Soest SO JO13-2  



 

 

     27628 14:00 Hooglanderveen MO19-2 Soest SO MO19-1  

21793 13:00 Hooglanderveen MO17-1 CJVV MO17-2  

40234 12:15 Hooglanderveen MO15-1 Graveland 's MO15-1  

52087 09:00 Hooglanderveen MO13-2 Hoogland MO13-2  

25900 10:30 Hooglanderveen MO13-3 OSM 75 MO13-1  

 

Op zaterdag 30 oktober start voor de jeugd FASE 2 in de competitie. 

De competitie indeling is op dit moment nog niet bekend.  

Dit is volgende week wel bekend. 
 

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

43140 13:30 Buitenboys MO19-1 Hooglanderveen MO19-1  

26582 10:00 Amsvorde MO15-1 Hooglanderveen MO15-2  

44260 08:30 IJsselmeervogels MO13-1 Hooglanderveen MO13-1  

 
 
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,  Chouka van de Grift, 
            Carlijn Seegers,  Gera Middel   en  ??            
   11.15 – 14.45 uur: Thalia Baljet,  Stefan Verrips,  Esther Schoonderbeek,  Nanouk 
                   en  ?? 
    14.45 – 18.15 uur:  Edwin Braam,  Marcel Kattestaart  en  Sigrid Noppers   
 

Zondag     31  oktober    2021: 

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

78583 11:00 Hooglanderveen 3 VVZA 2  

88746 11:30 Hooglanderveen 5 Kampong 19  

103756 11:30 Hooglanderveen 6 Batavia '90 3  

 

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

89148 11:30 SDZ 3 Hooglanderveen 2  

87010 12:00 BFC 2 Hooglanderveen 4  

80539 11:00 Laren 99 3 Hooglanderveen 7  

79359 10:30 Houten 4 Hooglanderveen 8  

84155 12:30 Soest SO 7 Hooglanderveen 9  

79172 14:00 Patria 2 Hooglanderveen 10  

86127 12:45 Waterwijk O23-1 Hooglanderveen O23-1  

78167 10:30 Hoogland VR4 Hooglanderveen VR1  

 



 

 

     GASTHEER/GASTVROUW: ‘s Morgens: --      ‘s Middags:  -- 
                   Uitwedstrijd 1ste:    -- 
KANTINEDIENST:    09.00 – 12.00 uur: Chreyl Markus 
                  en  Arlyson of Yaelle Brunken 

11.30 – 15.00 uur: Bianca van Rijn,  Janneke van der Zouw,  Chezalee Schmidt   
en  -- 

14.30 – einde:   Het 3e  elftal 
 

Kantinedienst op woensdag:   
WOENSDAG 20 OKTOBER:   16.00 – 18.00 uur: --               
             18.00 – 20.00 uur: --   
            20.00 – 22.00 uur: --   
WOENSDAG 27 OKTOBER:   16.00 – 18.00 uur: Judith van Diggelen         
             18.00 – 20.00 uur: Bert Bosscha    
            20.00 – 22.00 uur: Nadine van der Ven   
 

Kantinedienst op donderdag:   
DONDERDAG 21 OKTOBER:   20.00 – 22.00 uur: Daniëlle Ypma 

22.00 – 24.00 uur: ?? 
DONDERDAG 28 OKTOBER:   20.00 – 22.00 uur: Leon van der Velden 

22.00 – 24.00 uur: ?? 
 
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 17 oktober:       Wedstrijden zondag 24 oktober: 
DWS – DCG       5 – 0       DCG – PVCV  
FC Jeugd – Hooglanderveen  0 – 3       FC Weesp – SO Soest 
PVCV – IVV       2 – 2       Hooglanderveen – Roda’23 
Roda’23 – De Meer    1 – 2       IVV – FC Jeugd  
SO Soest – Nieuw Utrecht  3 – 1       Nieuw Utrecht – Theole  
VVIJ – FC Weesp     2 – 3       VVIJ – DWS  
Theole = vrij             De Meer = vrij 
 
          
2e klasse B per 17 oktober 2021:  

1. De Meer 04-10 

2. Hooglanderveen 04-09 

3. IVV 04-08 

4. DWS 03-06 

5. FC Weesp 04-06 

6. SO Soest 04-05 

7. PVCV 03-04 

8. Roda’23  03-04 

9. VVIJ 04-04 

10. Theole 03-03 

11. Nieuw Utrecht  04-03 

12. FC Jeugd 04-02 

13. DCG  04-01 
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