
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

               49e jaargang  nr. 14 – wk 46 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Speciale Algemene Ledenvergadering. 
Beste (ouders van) leden, 
Op dinsdag 23 november 20:30 uur volgt een Algemene Ledenvergadering.  
Dat gaat een speciale Algemene Ledenvergadering worden. 
 
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ('WBTR') in werking getreden, 
met als gevolg dat alle verenigingen hun statuten hierop moeten aanpassen. Daarnaast stamt 
onze huidige versie van de statuten uit 1980 en kon na ruim 40 jaar ook wel iets 
gemoderniseerd worden. Nu geldt volgens ons geldende statuten dat een wijziging ervan 
alleen met toestemming van 2/3 van de leden doorgevoerd mag worden. Wanneer die niet 
aanwezig zijn op de ALV , moet er een nieuwe ALV uitgeroepen worden. Volgens de huidige 
statuten mag dit niet op dezelfde dag. 
We hebben als bestuur daarop besloten om de ALV van dinsdag 23 november een speciale 
ledenvergadering te maken, waarin we de wijzigingen op onze statuten gaan toelichten. 
 
De datum voor een nieuwe reguliere ALV wordt dan maandag 13 december om 20.00 uur. Op 
de reguliere ALV worden onder meer de cijfers van het afgelopen seizoen gepresenteerd, de 
status van het aanbouwproject en dus ook de stemming over de statutenwijziging. Agenda en 
notulen van de vorige ALV volgt later.  
Omdat we in de eerste ALV (23-11) uitvoerig maar ook alleen ingaan op de veranderingen 
van de statuten, kunnen we de 2e ALV dit onderwerp nagenoeg gelijk in stemming brengen. 
 
Kortom, 
** Dinsdag 23 november om 20:30 uur: speciale ALV: toelichting statutenwijzigingen. 
** Maandag 13 december om 20:00 uur: de reguliere ALV. 
Uitnodiging volgt kort na 23 november. 
 
U vindt de documenten voor dinsdag 23 november door hieronder op de betreffende 
bestandsnaam te klikken.  
Dat zijn: 



 

 

     1. De geldende statuten van 1980 (Statuten vv Hooglanderveen 1980.pdf) 
2. De nieuwe statuten gebaseerd op het model van de KNVB, de schone versie  

(207047.01 Statutenwijziging vereniging vv Hooglanderveen.pdf). 
3. De nieuwe statuten als 2  

(207047.01 Statutenwijziging vereniging vv Hooglanderveen met wijzigingen.pdf),  
maar hier is met kleuren aangegeven wat de KNVB verplicht stelt (geel gearceerd) en wat het 
bestuur heeft toegevoegd (rood). 
 
We nemen de 23e de tijd om deze statutenwijzigingen met u door te nemen. 
Beide ALV’s vinden fysiek plaats in ons clubhuis. Voorafgaand vindt er een controle op het 
corona toegangsbewijs (CTB) plaats. Vergeet niet uw bewijs (QR scan of ander bewijs) en ID 
mee te nemen. 
Het bestuur. 

➢ VOETBAL-PUBQUIZ. 
Beste Clublid van vv Hooglanderveen, 
In het kader van het prachtig bestaan van 75 jaar vv Hooglanderveen, organiseren wij op 
vrijdag 26 november de grote Voetbal-Pubquiz. Deze vindt plaatst in ons clubhuis en wordt 
verzorgd door het Hooglanderveen Pubquiz  team.  
Acht rondes met vragen over onze club, voetbal en andere bijzondere quizvragen. Voor de 
serieuze quiz-speler met voetbalkennis, maar ook voor iedereen die een gezellige avond wil 
hebben.  
Inschrijven kan per team vóór 22 november en alléén via deze inschrijflink. 
Deelname aan de quiz is gratis. 
Spelregels 
* Elk team bestaat uit 4 spelers. 
* Elk teamlid is lid van vv Hooglanderveen. 
* Je bent 18 jaar of ouder. 
* Voor toegang vragen wij om het tonen van je Coronatoegangsbewijs. 
* Er is ruimte voor maximaal 25 teams, op volgorde van inschrijving. Vol=Vol. 
De Voetbal-Pubquiz start om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.00 uur. Om 23.45 uur sluit de bar.  
Tijdens de avond kan je een complete borrelplank voor je team bestellen.  
Heb je vragen? Mail naar: Pubquiz@vvhooglanderveen.nl  
Wij zien uit naar weer een gezellige avond! 
 

➢ Sportsector moet kritisch naar zichzelf kijken. 
Column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNBV. 
Na de ontwikkelingen van vorige week is er geen andere conclusie mogelijk dan dat de top 
van de overheid sport en bewegen niet op het netvlies heeft staan en zaken eist die 
onuitvoerbaar zijn. 
Zoveel werd duidelijk na de persconferentie van dinsdagavond 2 november, waarin bekend 
werd gemaakt dat sportvelden voortaan alleen nog maar toegankelijk zijn voor mensen met 
een QR-code of een negatief coronatestbewijs. Had een meerderheid van de Tweede 
Kamerleden niet om een andere oplossing gevraagd, dan was het uitgelopen op een 
mokerslag voor het Nederlandse amateurvoetbal.  
Een korte reconstructie: 
Op maandagochtend 1 november, in het vaste politieke overleg met het ministerie, krijgt de 
gezamenlijke sportsector te horen dat er ernstig rekening moet worden gehouden met de 
invoering van het coronatoegangsbewijs voor sportaccommodaties. Een beslissing die in het 
Catshuis-overleg is genomen en later die dag voor akkoord wordt besproken in de 
Ministerraad. 

https://vvhooglanderveen.us17.list-manage.com/track/click?u=c53ae41a3398f753a081782ad&id=691088c629&e=2c0013a341
https://vvhooglanderveen.us17.list-manage.com/track/click?u=c53ae41a3398f753a081782ad&id=967775cd5f&e=2c0013a341
https://vvhooglanderveen.us17.list-manage.com/track/click?u=c53ae41a3398f753a081782ad&id=3c077652ad&e=2c0013a341
https://gmail.us1.list-manage.com/track/click?u=2cd37fadc0628b13317724796&id=c35b057f3e&e=e522b128b9
mailto:Pubquiz@vvhooglanderveen.nl


 

 

     Je mag van mensen die zich belangeloos inzetten voor hun club niet verlangen 
dat ze andere leden, ouders, vrienden en vriendinnen, de toegang weigeren 
Staande de vergadering maakt de sportsector meteen duidelijk dat je van vrijwilligers geen 
handhavers kunt maken. Los van de praktische bezwaren - bij sportvelden ben je zo over een 
hekje gepiept - mag je van mensen die zich belangeloos inzetten voor hun club niet verlangen 
dat ze andere leden, ouders, vrienden en vriendinnen, de toegang weigeren. Waarom ook? 
Op de sportvelden in Nederland is nog nooit een coronabrandhaard geconstateerd en zelfs 
bij het OMT is sporten geen issue. Sterker nog: sporten is gezond, maakt weerbaar. 
 
Onrust. 
Snel na de Ministerraad sijpelt toch het nieuws naar buiten dat het kabinet de coronapas 
breed wil inzetten, ook op sportvelden. Hierop slaat de onrust in het amateurvoetbal toe. 
Clubs willen weliswaar hun steentje bijdragen aan het kabinetsbeleid, maar dit gedrocht ziet 
niemand zitten. Door een flink aantal verenigingen wordt zelfs gesproken over het 
inschakelen van beveiligingsbedrijven, omdat je vrijwilligers in bescherming moet nemen. 
Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, verwoordt de overheidsopdracht als volgt: 
“In onze stad zijn 450 BOA’s en 7000 horeca-instellingen. Samen met de cultuur- en 
sportlocaties komt dat neer op ruim 10.000 handhavingsplekken. Prettige wedstrijd.” 
Op woensdagochtend 3 november, nog voordat de Tweede Kamer aan het debat over de 
coronamaatregelen begint, ligt er een brief namens de sportsector bij het kabinet. Naast de 
eerdergenoemde tegenargumenten bevat het een simpele rekensom: In ons land zijn er 3,8 
miljoen mensen van 18 jaar en ouder die wekelijks sporten, waarvan er circa 15 procent niet 
is ingeënt. Bij elkaar 600.000 sporters die thuisblijven, omdat ze nooit voor iedere training 
een coronatest laten doen. Dit zorgt voor incomplete teams, waardoor de maatregel algauw 
zo’n 1 miljoen mensen treft.. 
 
Onuitvoerbaar 

Ook nu is weer gebleken dat sport niet wordt gezien als preventief middel in 
de strijd tegen de gezondheidscrisis en het virus 
Tijdens het debat bestempelt een meerderheid van de Tweede Kamer het handhaven van de 
maatregel als onuitvoerbaar. Demissionair premier Rutte zegt te willen kauwen op een 
oplossing. In de nacht van woensdag op donderdag gaat het kabinet overstag: geen 
coronatoegangsbewijs voor buitensporten.   
Intussen smeult de onrust na in het sportlandschap, want dit kabinet zegt wel om sport te 
geven, maar handelt er nooit naar. Ook nu is weer gebleken dat sport niet wordt gezien als 
preventief middel in de strijd tegen de gezondheidscrisis en het virus. Politieke leemte, die de 
sportsector zichzelf mag aanrekenen. Blijkbaar zijn wij niet in staat om het belang van sport 
en bewegen op het juiste niveau tussen de oren te krijgen van de beleidsmakers in Den Haag. 
Tijd voor debat. 
 

➢ HELP ONS DE KANTINE OPEN HOUDEN. 
Beste (ouders van) leden, 
Zeker nu de temperaturen richting de winter gaan, willen we graag onze kantine open 
houden. Dat valt niet mee. We komen al krachten te kort achter de bar, bij de EHBO en 
parkeerwacht, maar om te voldoen aan de nieuwe corona regels hebben we nu ook 
extra mensen nodig, die bereid zijn toegangscontroles te doen. Dus wil je de club helpen, 
schrijf je dan in voor 1 of meer van deze functies. Ook al doe je het niet voor de punten of al 
heb je je al eerder voor iets anders aangemeld. 
 
 
 



 

 

     Hieronder de nieuwe corona maatregelen, die wij gaan uitvoeren: 
** Alle bezoekers van 18 jaar of ouder die gebruik willen maken van de toiletten, 
bestuurskamer, kleedkamers, terras of kantine hebben een coronatoegangsbewijs (CTB) 
nodig. 
** Om controle en handhaving te versimpelen, zal er met een polsbandje gewerkt gaan 
worden. Er komt 1 centraal punt op ons sportpark waar alle bezoekers een polsbandje 
kunnen afhalen op vertoon van een CTB en een geldig identiteitsbewijs. 
** Iedereen met een polsbandje heeft onbeperkt en ongehinderd toegang tot alle boven 
benoemde binnenruimten voor die dag. 
 
Zonder polsbandje krijg je geen toegang tot de binnenruimten. 
** Vrijwilligers die op zaterdagen en/of zondagen hun vrijwilligersfunctie uitoefenen 
(waaronder trainers, leiders, coaches, wedstrijdsecretariaat, CTB scan etc.), kunnen op het 
centrale punt een polsbandje afhalen zonder vertoon van een CTB en/of een 
identiteitsbewijs. 
** Doordeweeks blijft onveranderd: 
# Maandag en dinsdag kantine gesloten 
# Woensdag- en donderdagavond kantine geopend mits er CTB controle aanwezig is 
# Vrijdagavond om de week geopend mits CTB controle aanwezig is 
# Kleedkamers gesloten. 
 
** Buiten deze nieuwe maatregelen kunnen we niet vaak genoeg benadrukken dat de 
basismaatregelen nog steeds gelden: 
 
LET OP: Wij kunnen dit alleen doen wanneer er voldoende vrijwilligers zijn om de CTB scans 
uit te voeren. Meld je aan via de website of via de button hierboven. 
Het bestuur snapt heel goed dat de nieuwe maatregelen voer voor discussie zijn. Echter, nog 
los van de verplichtingen die ons vanuit de overheid opgelegd worden, voelen wij als 
vereniging een zorgplicht naar alle leden, vrijwilligers en bezoekers op ons sportpark. 
Daar geven we als bestuur zo goed als mogelijk invulling aan, zodat het voetbal doorgang kan 
blijven vinden en sportcomplex en kantine gewoon open kunnen blijven. 
We vragen iedereen dan ook om de nieuwe maatregelen te respecteren. 
Ga alsjeblieft niet in discussie met de handhavers en probeer niet zonder CTB 
binnenruimten te betreden waarvoor zo’n CTB nodig is. 
We moeten het samen doen! 
Met sportieve groet, 
Het bestuur. 
 

➢ Start seizoen 2022 – 2023. 
Het amateurvoetbaljaar wordt ook in het seizoen 2022/’23 na de zomer afgetrapt. Net als in 
voorgaande jaren staan in de tweede helft van augustus de eerste wedstrijden op het 
programma. 
De Tweede en Derde Divisie van het amateurvoetbal beginnen komend seizoen in het 
weekeinde van 20 en 21 augustus 2022. De Hoofdklasse mannen begint een weekend later 
op 27 en 28 augustus.   
De bekercompetities voor de categorie A starten in het daaropvolgende weekend op 3 en 4 
september. In datzelfde weekend beginnen ook de landelijke jeugdcompetities O13 t/m O19 
en het fasen voetbal.  
Op 24 en 25 september starten de reguliere competities van de categorie A, waaronder de 
Topklasse vrouwen en de overige mannen-, vrouwen- en jeugdcompetities.   
 
 



 

 

     Bekercompetitie veld  
De districtsbekerpoulewedstrijden categorie A staan gepland voor de volgende data:  
3/4 september 2022  
10/11 september 2022  
17/18 september 2022 
 

➢ Reactie amateurvoetbal op coronamaatregelen. 
Vanavond, vrijdagavond 12 november, heeft het kabinet bekendgemaakt dat met de nieuwe 
coronamaatregelen toeschouwers niet langer zijn toegestaan op de accommodaties van 
amateurverenigingen. 
Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet. 
Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand. 
De personen die functioneel noodzakelijk zijn voor deze wedstrijden, zoals scheidsrechters, 
vrijwilligers, begeleiders en rij-ouders, houden toegang tot de accommodaties.  
Helaas doen de nieuwe maatregelen opnieuw een beroep op het aanpassingsvermogen van 
de verenigingen. Ze betekenen voor veel clubs, die soms duizenden toeschouwers over de 
vloer krijgen, zelfs een grote financiële strop. Wij verwachten dat het kabinet hier ook oog 
voor heeft. 
 

➢ Voetbalplaatjesalbum van de club bij Jumbo Vathorst is uit!!!!! 
Beste leiders van onze jeugdspelers, 
Het is alweer zo'n 8 weken geleden dat we bijna 1000 pupillen en hun leiders op de foto 
hebben gezet en nu is het zover! De voetbalplaatjes zijn geprint en de verzamelalbums zijn 
klaar! 
We kunnen ons voorstellen dat iedereen die toestemming heeft gegeven inmiddels reuze 
benieuwd is geworden naar het eindresultaat, net als wij. We hebben natuurlijk de 
drukproeven gezien, maar het is toch spannend als we de albums echt in handen krijgen!   
Op zaterdag 13 november kunnen de albums opgehaald worden in de kantine tussen  
9:00 - 12:00 uur. Helaas is het door de huidige Covid-19 maatregelen niet mogelijk om 
iedereen zelf het album te laten ophalen.  
Daarom verzoeken we jullie als leiders om de albums namens je team op te komen halen 
en vervolgens uit te delen aan de deelnemers in je team.  
Mocht je als leider echt niet in de gelegenheid zijn, dan verzoeken we je om zelf een ouder te 
benaderen om de albums voor je team zaterdag te komen afhalen (bij de teams vanaf  
JO/MO15 en JO16 kunnen ook 2 spelers afgevaardigd worden). 
Overigens is dit alles nog onder voorbehoud van eventuele strengere Covid-maatregelen die 
de overheid op vrijdag 12 november bekend gaat maken. 
Wanneer er vanuit de club geen verdere mededelingen volgen op vrijdagavond, dan gaat het 
ophalen gewoon door zoals hierboven aangegeven. 
De albums zijn gepersonaliseerd, je eigen foto is afgedrukt op de voorkant, dus dat is 
makkelijk uitdelen. Als een speler of trainer geen toestemming heeft gegeven voor het 
gebruiken van zijn/haar foto, of niet op de foto is gegaan tijdens een van de fotosessies in 
september, dan heeft diegene ook geen album helaas. 
Vanaf maandag 15 november start de voetbalplaatjesactie bij Jumbo Vathorst en kunnen de 
voetbalplaatjes gespaard worden.  
We hopen dat het album voor iedereen een mooi aandenken is aan het lidmaatschap van 
onze club en er later sportieve herinneringen mee opgehaald kunnen worden! 
Met sportieve groet, 
Werkgroep voetbalplaatjesactie. 
 
 



 

 

     ➢ VV Hooglanderveen komt in actie voor 3FM Serious Request. 
Kom (met je team) in actie om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel van dit 
jaar: de ontbossing in Zuid-Amerika. Gebruik hiervoor deze 
actiepagina: https://www.npo3fm.nl/kominactie/acties/vv-hooglanderveen  
Maak van je actie een Instagram bericht met foto en mail dit naar pr-
communicatie@vvhooglanderveen.nl dan zorgen wij dat je bericht op het Instaprofiel 
van vvhlveen_ wordt geplaatst. 
Het totaal bedrag bieden we met een aantal spelers, in de week van 18 tot en met 24 
december, aan bij het Glazen Huis in de Nieuwe Stad van Amersfoort.  
pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ Verplicht uitwijken naar een kunstgrasveld. 
Beste bestuurder, 
Nu de herfst definitief is ingetreden komt het ook weer vaker voor dat het hoofdveld 
(natuurgras) niet bespeelbaar is en standaardteams moeten uitwijken naar een 
(goedgekeurd) kunstgrasveld. Door de druk op het speelschema vanwege de gevolgen van de 
coronacrisis is het vanaf 20 november verplicht om bij een gedeeltelijke afgelasting met het 
eerste elftal altijd uit te wijken naar het kunstgrasveld. Dit geldt ook voor verenigingen die 
eerder hebben aangegeven niet van het eigen kunstgrasveld gebruik te maken. Deze 
maatregel moet ervoor zorgen dat we - in dit onzekere seizoen - zoveel mogelijk wedstrijden 
met elkaar kunnen spelen en zo de competities tot een goed einde kunnen brengen. 
 
Deze regeling geldt alleen voor eerste elftallen mannen senioren veldvoetbal en is van 
toepassing op alle competities van de 1e klassen standaard en lager. Deze regeling geldt ook 
bij inhaalwedstrijden in de avond, wanneer het betreffende kunstgrasveld beschikt over een 
lichtinstallatie, en bij een gedeeltelijke afgelasting van bekerwedstrijden. Voor de landelijke 
competities (2e/3e Divisies en Hoofdklassen) geldt deze verplichting vooralsnog niet. Meer 
informatie hierover is terug te vinden in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal, 
artikel 2.3.7. 
Met sportieve groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND. 
 

➢ Van de website  voetbal247.nl 
‘Grote veranderingen aanstaande in piramide:  
Play-offs om titel in Tweede Divisie, Hoofdklasse wordt Vierde Divisie’ 
Er staan grote veranderingen aan te komen voor de voetbalpiramide.  
In de bestuursvergadering van 4 december zal worden gesproken over het instellen van een 
werkgroep die als doel heeft om play-offs om het algeheel amateurkampioenschap in te 
voeren, wordt de Hoofdklasse omgedoopt tot Vierde Divisie en worden verdere afspraken 
gemaakt over integratie van de zaterdag-zondag speeldag. 
 
Play-offs Tweede Divisie 
Van de werkgroep die zich gaat buigen over de invoering van play-offs om de algehele 
amateurtitel in de Tweede Divisie worden ook concrete voorstellen gevraagd. Onduidelijk is 
op welke termijn deze invoering moet plaatsvinden. Promotie/degradatie naar de Eerste 
Divisie blijft vanuit zowel het profvoetbal als het amateurvoetbal onwenselijk geacht: ,,Als 
gevolg hiervan, is de spanning aan de bovenkant van de 2e divisie grotendeels afwezig. Het 
kampioenschap is een ereprijs, maar voor een groot aantal ploegen is de competitie gespeeld 
wanneer zij veilig zijn. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk clubs aan de bovenkant 
ergens voor spelen, willen we de mogelijkheid onderzoeken om playoffs te introduceren. In 
deze playoffs strijden de beste 4 of 6 ploegen om het algeheel amateurkampioenschap van 

https://www.npo3fm.nl/kominactie/acties/vv-hooglanderveen
mailto:pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl?Subject=3FMSeriousRequest&Body=
mailto:pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl?Subject=3FMSeriousRequest&Body=
mailto:pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl
https://www.voetbal247.nl/tweede-divisie-stand-programma-uitslagen/
https://www.voetbal247.nl/tweede-divisie-stand-programma-uitslagen/


 

 

     Nederland. Zo blijft de competitie langer spannend en volgen er na het reguliere seizoen nog 
een aantal aantrekkelijke wedstrijden tussen de beste clubs van de 2e divisie. We willen dit 
voorstel nader uitwerken in een werkgroep met een vertegenwoordiging vanuit de CVTD, 
clubs uit de 2e en 3e divisie en de KNVB. Het voorstel van deze werkgroep gaat mee in de 
brede uitwerking richting het voorjaar.” 
 
Vierde Divisie 
Daarnaast is de naamswijziging van de Hoofdklasse opvallend. Dat hangt samen met de wens 
om landelijke divisies gemengd in te delen, waarbij zaterdag en zondagclubs dus in één poule 
komen. Een optie daarbij is om qua speeldag vast te leggen dat: ,,Bij gemengde indeling en de 
vaststelling van wedstrijden de gewenste speeldag van de thuisspelende club als 
uitgangspunt nemen, maar hierbij voor de clubs die principieel alleen op zaterdag uitkomen 
een uitzondering maken. Deze clubs spelen zowel de thuis- als uitwedstrijden op zaterdag.” 
 

➢ Startsein sparen voetbalplaatjes bij Jumbo Vathorst. 
Startsein voor voetbalplaatjes vvHooglanderveen sparen bij Jumbo Vathorst. 
Afgelopen zaterdag was het zover: de leiders van de jeugd t/m MO16/JO16 konden de 
verzamelalbums komen afhalen in de kantine. 
Marco Vos, eigenaar van Jumbo Vathorst, deelde afgelopen zaterdag het eerste exemplaar 
uit aan clubvoorzitter Norbert van Hengstum 
Fantastisch dat gelijk de eerste dag al van 90% van de 89 teams de albums door hun leiders 
zijn opgehaald! De albums werden door veel leiders direct uitgedeeld aan hun pupillen, die er 
meteen enthousiast indoken, want je wil natuurlijk eerst zien hoe je eigen foto en die van je 
teamgenoten is geworden! 
Voor de meesten was het een verassing dat de eigen foto op de voorkant staat. De reacties 
waren erg positief, zo te horen kon het album de goedkeuring wegdragen van de jeugd, de 
leiders en ouders.  
Van de volgende teams kunnen de albums op zaterdag 20 november door de leider of een 
ouder worden opgehaald in de kantine tussen 11:15 - 14:45 uur: 
JO8-1, JO8-8, JO12-2, JO12-3, JO13-6, JO14-3, JO15-1, JO15-4 
Heeft iedereen in jouw team al een album ontvangen, maar jij/jouw kind nog niet, terwijl je 
wel op de foto bent gegaan in september? Stuur dan een mailtje ovv naam van de speler + 
teamnaam/-nummer naar voetbalfotoboek@vvhooglanderveen.nl 
Vanaf morgen kan het sparen beginnen!! Bij elke EUR10,- die bij de Jumbo in Vathorst wordt 
besteed ontvang je een setje voetbalplaatjes. De spaaractie loopt van 15 november 2021 t/m 
9 januari 2022. In januari wordt nog een ruilbeurs georganiseerd. 
En nog een tip; ben je nog op zoek naar een origineel Sint- of kerstkadootje? Als je het album 
openslaat zie je op de linker pagina voorbeelden van producten met jouw foto/foto van jouw 
kind, die je kan bestellen in de webshop. Op die pagina vind je ook jouw unieke code om die 
producten te bestellen. 
Veel plezier en succes met het sparen van alle fotoplaatjes in vv Hooglanderveen 
voetbalalbum. 
Jubileumcommissie  Werkgroep voetbalalbum 
 

➢ Brief van de dag. 
Neem de opa’s en oma’s dat uurtje langs de lijn niet af. 
Als een enthousiaste opa bezoek ik elke zaterdag de voetbalwedstrijden van mijn 
kleinkinderen.  
in de buitenlucht verrichten zij hun kunsten, gadegeslagen door enkele ouders, grootouders 
en hier en daar een belangstellende. Dan heb je het wel gehad. 
Laatste keer. 

mailto:voetbalfotoboek@vvhooglanderveen.nl


 

 

     Zaterdag was dan voorlopige de laatste keer doordat er geen publiek bij sportwedstrijden 
mag. Ik constateerde dat van de zes velden, per veld, niet meer dan twintig belangstellenden 
aanwezig waren. Ook de lagere seniorenteams zijn daarin meegenomen. Als je weet dat je 
rondom het veld alle ruimte hebt om afstand te nemen is het onbegrijpelijk dat genoemde 
maateregel is genomen. 
QR-code. 
De betreffende club had het overigens met betrekking tot de QR-code, noodzakelijk voor 
toegang tot het clubgebouw, prima voor elkaar. Bij wedstrijden van de eerste elftallen, waar 
wat meer publiek op afkomt, zou om de QR-code kunnen worden gevraagd. De clubs zijn 
zeker in staat om dit in goede banen te leiden. Wie deze belachelijke maatregel heeft 
bedacht laat ik in het midden. Zeker niet de KNVB. Die streeft er juist naar om alle 
wedstrijden veilig en verantwoord te laten verlopen.  
Conclusie:  Veel ouders, grootouders en overigen zijn nu verstoken van hun wekelijkse uitje 
naar de wedstrijdjes van hun kroost en zitten nu thuis. Ongeloof heerst.  
Politiek, draai dit terug. 

 

"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 en/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.  

Vanwege de geringe belangstelling kunnen ook 
jongens en meisjes die zijn geboren in 2011 en 2012 
zich aanmelden. 
Dus iedereen geboren in 2011, 2012, 2013 en 2014 kunnen zich 
aanmelden. 

Heb je interesse om een wedstrijd van het 1ste elftal mee te maken, geef je dan op via   
secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl  
 

Wedstrijdprogramma jeugd & senioren: 
Het meest actuele wedstrijdprogramma is altijd te lezen op www.voetbal.nl 

of op de website van onze vereniging  www.vvhooglanderveen.nl  

Onderstaand programma kan al weer aangepast zijn. 
 

Dinsdag     16  november   2021: 

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

25497 20:00 Hooglanderveen O23-1 Hilversum FC O23-1  
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     Senioren uit: 
Wed.nr. Tijd:  Thuisteam:     Uitteam:       Scheidsrechter 

142951 
 
 
 
 

20:00 
 
 
 
 

 
 
Scherpenzeel 1 
 
De KNVB heeft assistent 
scheidsrechters aangesteld. 
Michiel heeft een snipperdag 

Hooglanderveen 1 
 
 
 
 

J.  Knetsch   
J.  van Ditmarsch 
(Assistent-
scheidsrechter), 
S.E.J.  Leider 
(Assistent-
scheidsrechter) 

 

Woensdag    17  november   2021: 

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

1 18:00 Hooglanderveen JO12-1 PVCV JO12-1  

 

Zaterdag    20  november   2021: 

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

24478 15:00 Hooglanderveen O23-1 Almere FC O23-1  

141142 15:15 Hooglanderveen JO19-1 Roda 46 JO19-5  

139194 15:30 Hooglanderveen JO18-2 Victoria JO18-4  

52028 15:00 Hooglanderveen JO17-1 Wasmeer JO17-1  

138862 13:00 Hooglanderveen JO17-2 Meern De JO17-3  

28570 12:30 Hooglanderveen JO16-1 Hoogland JO16-1  

135995 10:30 Hooglanderveen JO16-3 Spakenburg JO16-2  

135621 13:45 Hooglanderveen JO16-4 Valleivogels JO16-1  

133130 13:15 Hooglanderveen JO15-4 Houten JO15-4  

133979 15:30 Hooglanderveen JO15-5 Nieuwland JO15-3  

57346 08:45 Hooglanderveen JO14-1 DOSC JO14-1  

114606 12:00 Hooglanderveen JO14-3 VVZA JO14-1  

114666 13:45 Hooglanderveen JO14-4 Soest SO JO14-2  

51674 10:45 Hooglanderveen JO13-1 Spakenburg JO13-1  

114287 09:00 Hooglanderveen JO13-2 DOVO JO13-2  

113407 12:15 Hooglanderveen JO13-6 Cobu Boys JO13-1  

113947 11:30 Hooglanderveen JO13-7 Hoogland JO13-5  

117658 10:00 Hooglanderveen JO12-1 Bilt De JO12-1  

117125 08:45 Hooglanderveen JO12-6 CJVV JO12-3  

117719 08:30 Hooglanderveen JO12-7 VVZA JO12-1  

129764 10:15 Hooglanderveen JO11-1 BFC JO11-1  

130325 08:45 Hooglanderveen JO11-4 Soest SO JO11-3  

130416 11:45 Hooglanderveen JO11-5 VVZA JO11-2  

129482 10:15 Hooglanderveen JO11-7 CJVV JO11-4  

125846 10:45 Hooglanderveen JO10-1 PVCV JO10-1  



 

 

     126573 11:45 Hooglanderveen JO10-6 Hoogland JO10-5  

125450 10:45 Hooglanderveen JO10-8 Jonathan JO10-6  

125941 10:45 Hooglanderveen JO10-10 Spakenburg JO10-3  

122993 09:30 Hooglanderveen JO9-2 JOGA Fortius JO9-2  

123286 09:30 Hooglanderveen JO9-3 Woudenberg JO9-2  

124135 09:30 Hooglanderveen JO9-5 IJsselmeervogels JO9-3  

144118 10:45 Hooglanderveen JO9-7 Spakenburg JO9-4  

144119 09:30 Hooglanderveen JO9-8 TOV JO9-2  

118481 08:30 Hooglanderveen JO8-3 Hooglanderveen JO8-4  

121430 08:30 Hooglanderveen JO8-6 Vliegdorp 't JO8-2  

119668 08:30 Hooglanderveen JO8-8 VOP JO8-1  

25718 15:30 Hooglanderveen MO19-1 Waterwijk MO19-2  

31459 13:45 Hooglanderveen MO17-1 SVF MO17-2  

72173 12:00 Hooglanderveen MO15-1 HDS MO15-2  

66532 09:00 Hooglanderveen MO13-2 SDO MO13-1  

109643 10:30 Hooglanderveen MO13-3 VRC MO13-2  

142115 10:00 Hooglanderveen MO11-1 AFC MO11-1  

141996 08:30 Hooglanderveen MO11-3 Gooi 't sc MO11-2  

122717 08:30 Hooglanderveen MO9-1 VVZA JO9-2  

 

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

140722 11:30 VVZ '49 JO19-3 Hooglanderveen JO19-2  

140444 15:45 AFC Quick 1890 JO19-5 Hooglanderveen JO19-3  

139199 17:30 PVCV JO18-2 Hooglanderveen JO18-1  

137554 09:45 Cobu Boys JO17-1 Hooglanderveen JO17-3  

135747 15:30 Jonathan JO16-2 Hooglanderveen JO16-2  

134672 12:30 FC Weesp JO16-2 Hooglanderveen JO16-5  

74577 10:00 Woudenberg JO15-1 Hooglanderveen JO15-1  

132772 09:30 Laren 99 JO15-2 Hooglanderveen JO15-2  

132884 12:00 Huizen JO15-2 Hooglanderveen JO15-3  

115265 10:00 VVZ '49 JO14-1 Hooglanderveen JO14-2  

114416 10:30 Gooi 't sc MO14-1 Hooglanderveen JO14-5  

112799 10:00 Roda 46 JO13-4 Hooglanderveen JO13-3  

113116 10:00 TOV JO13-1 Hooglanderveen JO13-4  

113522 08:30 Merino's De JO13-1 Hooglanderveen JO13-5  

118132 09:00 Gooi 't sc JO12-1JM Hooglanderveen JO12-2  

117002 10:00 Nieuwland JO12-2 Hooglanderveen JO12-3  

116639 11:15 Roda 46 JO12-2 Hooglanderveen JO12-4  

116159 08:30 Sporting 70 JO12-4 Hooglanderveen JO12-5  

131367 09:00 GVVV JO11-1 Hooglanderveen JO11-2  

129308 10:15 VVZA JO11-1 Hooglanderveen JO11-3  



 

 

     130987 11:45 Wasmeer JO11-5 Hooglanderveen JO11-6  

130819 08:30 Hoogland JO11-6 Hooglanderveen JO11-8  

126017 09:30 IJsselmeervogels JO10-1 Hooglanderveen JO10-2  

127083 09:30 CJVV JO10-2 Hooglanderveen JO10-4  

126004 08:30 VOP JO10-1 Hooglanderveen JO10-5  

127888 09:30 CJVV JO10-3 Hooglanderveen JO10-7  

126041 11:15 Amsvorde JO10-1 Hooglanderveen JO10-9  

128070 08:30 Soest SO JO10-4 Hooglanderveen JO10-11  

121692 08:30 BFC JO9-2 Hooglanderveen JO9-1  

124834 09:45 Roda 46 JO9-4 Hooglanderveen JO9-4  

124661 10:00 Amsvorde JO9-3 Hooglanderveen JO9-6  

120020 10:45 Hoogland JO8-1 Hooglanderveen JO8-1  

118675 09:00 Eemdijk JO8-1 Hooglanderveen JO8-2  

118481 08:30 Hooglanderveen JO8-3 Hooglanderveen JO8-4  

119996 08:30 Roda 46 JO8-5 Hooglanderveen JO8-7  

118694 10:45 Hoogland JO8-5 Hooglanderveen JO8-9  

65846 14:00 Hoogland MO19-2 Hooglanderveen MO19-2  

35893 10:05 Achterveld MO15-1 Hooglanderveen MO15-2  

24716 08:45 Focus 07 MO13-1 Hooglanderveen MO13-1  

141941 08:30 DVSU MO11-1 Hooglanderveen MO11-2  

142323 09:30 VRC MO11-1 Hooglanderveen MO11-4  

121910 09:45 AFC Quick 1890 MO9-1 Hooglanderveen MO9-2  

 
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,   

Philippe Peerboom,  Joyce van Lingen   en          
11.15 – 14.45 uur: Dirk de Monchy,  Esther Visser,  Stefan van Eijden,  Tjeerd Stoelinga   

en  Peter Kruijt 
 14.45 – 18.15 uur: Evan van Odijk,  Kees van Dijk  en  --   
 

Zondag     21  november    2021: 

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

88206 10:45 Hooglanderveen 3 Buitenveldert 3  

82352 11:30 Hooglanderveen 5 Hoogland 6  

86623 12:30 Hooglanderveen 6 SDO 4  

79054 13:30 Hooglanderveen O23-1 Volewijckers O23-1  

 
 
 
 
 
 



 

 

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

19985 14:00 Meer de 1 Hooglanderveen 1  

78190 11:30 Swift 2 Hooglanderveen 2  

97219 12:30 Hoogland 8 Hooglanderveen 7  

79703 12:00 Amsvorde 4 Hooglanderveen 8  

86619 13:30 HDS 3 Hooglanderveen 9  

78676 11:00 APWC 4 Hooglanderveen 10  

75925 11:00 Schalkwijk VR1 Hooglanderveen VR1  

 
GASTHEER/GASTVROUW: ‘s Morgens: --      ‘s Middags:  -- 
                   Uitwedstrijd 1ste:    -- 
KANTINEDIENST:   09.00 – 12.00 uur: Marcel Boshuizen  en  --  Monique Martynov  
11.30 – 15.00 uur:   Rick Assen,  Mireille Hazelzet,  Fijs Overdijk  en  Robert Friele 

14.30 – einde:   Het 10e  elftal 
 

Woensdag    24  november   2021: 

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

129529 17:30 Nieuwland JO11-3 Hooglanderveen JO11-7  

 

Donderdag    25  november   2021: 

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

1 10:15 Hooglanderveen JO9-6 Hooglanderveen JO9-7  

 

Zaterdag    27  november   2021: 

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

139645 14:00 Hooglanderveen JO19-2 Huizen JO19-2  

140661 14:00 Hooglanderveen JO19-3 Hoogland JO19-3  

139264 14:15 Hooglanderveen JO18-1 BFC JO18-2  

138369 13:30 Hooglanderveen JO17-3 Hoogland JO17-1  

134040 14:00 Hooglanderveen JO16-2 Vliegdorp 't JO16-1  

136122 15:15 Hooglanderveen JO16-5 Almere FC JO16-2  

37281 10:30 Hooglanderveen JO15-1 VVZ '49 JO15-1  

133732 12:15 Hooglanderveen JO15-2 Graveland 's JO15-2  

133941 12:15 Hooglanderveen JO15-3 Nieuwland JO15-2  

115219 10:30 Hooglanderveen JO14-2 Hoogland JO14-2  

114507 12:15 Hooglanderveen JO14-5 BFC JO14-4  

113902 09:00 Hooglanderveen JO13-3 DVSA JO13-1  

114189 09:00 Hooglanderveen JO13-4 SDO JO13-3  

113247 08:45 Hooglanderveen JO13-5 Hoogland JO13-2  



 

 

     118255 10:30 Hooglanderveen JO12-2 IJsselmeervogels JO12-2  

118377 10:30 Hooglanderveen JO12-3 Spakenburg JO12-2  

115953 09:00 Hooglanderveen JO12-4 Cobu Boys JO12-1  

116976 10:30 Hooglanderveen JO12-5 Kampong JO12-4  

131515 12:00 Hooglanderveen JO11-2 Soest SO JO11-1  

129513 09:00 Hooglanderveen JO11-3 Nieuwland JO11-1  

131921 12:00 Hooglanderveen JO11-6 Soest SO JO11-5  

130559 10:30 Hooglanderveen JO11-8 Spakenburg JO11-3  

126657 12:15 Hooglanderveen JO10-2 VVZ '49 JO10-1  

127610 11:00 Hooglanderveen JO10-4 Nieuwland JO10-2  

125207 12:15 Hooglanderveen JO10-5 TOV JO10-1  

126846 11:00 Hooglanderveen JO10-7 VVZ '49 JO10-3  

127777 12:15 Hooglanderveen JO10-9 Hoogland JO10-4  

125236 11:00 Hooglanderveen JO10-11 AFC Quick 1890 MO10-1  

143108 09:45 Hooglanderveen JO9-1 Jonathan JO9-1  

124174 08:45 Hooglanderveen JO9-4 VVZA JO9-1  

122526 09:45 Hooglanderveen JO9-6 Nieuwland JO9-3  

120027 08:45 Hooglanderveen JO8-1 Bilt De JO8-1  

119062 09:45 Hooglanderveen JO8-2 VVZ '49 JO8-1  

121485 08:45 Hooglanderveen JO8-4 TOV JO8-1  

119580 09:45 Hooglanderveen JO8-7 Roda 46 JO8-6  

118846 08:45 Hooglanderveen JO8-9 VVZA JO8-2  

26773 14:30 Hooglanderveen MO19-2 Roda 46 MO19-1  

32100 12:00 Hooglanderveen MO15-2 Hoogland MO15-3  

65949 10:30 Hooglanderveen MO13-1 Houten MO13-1  

142072 09:00 Hooglanderveen MO11-2 FC Driebergen MO11-1  

142062 09:00 Hooglanderveen MO11-4 CJVV MO11-3  

122688 11:00 Hooglanderveen MO9-2 GVVV MO9-1  

 

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

64243 12:00 Batavia '90 O23-1 Hooglanderveen O23-1  

140509 12:00 FC Driebergen JO19-2 Hooglanderveen JO19-1  

139162 12:00 JSV Nieuwegein JO18-2 Hooglanderveen JO18-2  

62581 09:05 Robinhood s.v. JO17-1 Hooglanderveen JO17-1  

138595 10:30 CDW JO17-2 Hooglanderveen JO17-2  

32050 14:15 Soest SO JO16-1 Hooglanderveen JO16-1  

136013 10:30 Loosdrecht JO16-2 Hooglanderveen JO16-3  

134087 13:30 AFC Quick 1890 JO16-4 Hooglanderveen JO16-4  

133132 10:30 JSV Nieuwegein JO15-3 Hooglanderveen JO15-4  

133357 10:30 Zuidvogels JO15-2 Hooglanderveen JO15-5  

46952 10:15 Nieuwland JO14-1 Hooglanderveen JO14-1  



 

 

     114608 11:45 AFC Quick 1890 JO14-3 Hooglanderveen JO14-3  

114479 08:30 VVZ '49 JO14-2 Hooglanderveen JO14-4  

47188 08:45 Buitenboys JO13-3 Hooglanderveen JO13-1  

112701 08:30 Nieuwland JO13-1 Hooglanderveen JO13-2  

114292 13:00 Baarn sv JO13-2 Hooglanderveen JO13-6  

112719 09:45 DOSC JO13-3 Hooglanderveen JO13-7  

115781 08:45 Valleivogels JO12-1 Hooglanderveen JO12-1  

116809 09:45 Roda 46 JO12-5 Hooglanderveen JO12-6  

116107 11:00 VOP JO12-2 Hooglanderveen JO12-7  

116551 10:15 Vliegdorp 't JO12-3 Hooglanderveen JO12-8  

129157 09:50 Meern De JO11-1 Hooglanderveen JO11-1  

130014 10:15 Eemdijk JO11-1 Hooglanderveen JO11-4  

130906 10:00 CJVV JO11-3 Hooglanderveen JO11-5  

130290 10:00 VOP JO11-2 Hooglanderveen JO11-7  

127039 09:45 DESTO JO10-1 Hooglanderveen JO10-1  

125472 08:30 Nieuwland JO10-1 Hooglanderveen JO10-3  

127274 08:30 CJVV JO10-4 Hooglanderveen JO10-6  

127300 08:30 TOV JO10-2 Hooglanderveen JO10-8  

125628 10:45 Hoogland JO10-7 Hooglanderveen JO10-10  

121705 09:45 VVZ '49 JO9-1 Hooglanderveen JO9-2  

124565 09:35 Nieuwland JO9-2 Hooglanderveen JO9-3  

122645 09:45 Hoogland JO9-4 Hooglanderveen JO9-5  

144054 09:30 IJsselmeervogels JO9-5 Hooglanderveen JO9-7  

144123 09:45 Hoogland JO9-6 Hooglanderveen JO9-8  

120362 08:30 Nieuwland JO8-2 Hooglanderveen JO8-3  

120179 09:00 AFC Quick 1890 JO8-3 Hooglanderveen JO8-5  

120138 09:00 Vliegdorp 't JO8-1 Hooglanderveen JO8-6  

120562 08:30 Nieuwland JO8-3 Hooglanderveen JO8-8  

71097 14:15 Hertha MO19-1 Hooglanderveen MO19-1  

52645 12:00 GVVV MO17-1 Hooglanderveen MO17-1  

63007 15:40 Meern De MO15-3 Hooglanderveen MO15-1  

96810 10:30 Gooi 't sc MO13-1 Hooglanderveen MO13-2  

67406 14:30 UVV MO13-2 Hooglanderveen MO13-3  

142156 10:00 WV-HEDW MO11-1 Hooglanderveen MO11-1  

141940 11:30 Huizen MO11-2 Hooglanderveen MO11-3  

121785 09:45 Hoogland JO9-9 Hooglanderveen MO9-1  

 
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,  Monique van de Mast, 
             en  ??                     
 11.15 – 14.45 uur: Huub van de Grift,  Tjeerd Stoelinga,  Piet Hein Los,  Anke Nienhuis, 
             Koe Bennink   en  ?? 
    14.45 – 18.15 uur:  Patircia Fils,  Ilona Schriever  en  --  
 

Zondag     28  november   2021: 

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

20416 14:00 Hooglanderveen 1 SV Nieuw Utrecht 1  

85552 10:30 Hooglanderveen 2 VSV 2  

80929 11:15 Hooglanderveen 4 Hoogland 5  

90371 11:00 Hooglanderveen 7 APWC 3  

89576 13:30 Hooglanderveen 8 Zeist SV 3  

89325 14:30 Hooglanderveen 9 Zeist SV 2  

91580 13:30 Hooglanderveen 10 Amsvorde 4  

81984 12:15 Hooglanderveen VR1 KVVA VR1  

 

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

89773 12:30 Kampong 5 Hooglanderveen 3  

76572 13:00 Olympia '25 3 Hooglanderveen 5  

90727 11:00 Achterveld 2 Hooglanderveen 6  

90047 11:00 PVCV O23-2 Hooglanderveen O23-1  

 
GASTHEER/GASTVROUW: ‘s Morgens: --      ‘s Middags:  -- 
                   Uitwedstrijd 1ste:    -- 
KANTINEDIENST:    09.00 – 12.00 uur: Sherida Refos,  Monique Martynov-Sueskind 
                  en  -- 

11.30 – 15.00 uur: Rick Assen,  Mareille Hazelzet,  Fijs Overdijk,  Robert Friele 
en  -- 

14.30 – einde:   Het 6e elftal 
 

Dinsdag     30  november   2021: 

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

23159 20:00 Hooglanderveen O23-1 Soest SO O23-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      

Kantinedienst op woensdag:   
WOENSDAG 17 NOVEMBER:   16.00 – 18.00 uur: --               
             18.00 – 20.00 uur: --   
            20.00 – 22.00 uur: --   
WOENSDAG 24 NOVEMBER:   16.00 – 18.00 uur: Judith van Diggelen         
             18.00 – 20.00 uur: Judith Stienen 
            20.00 – 22.00 uur: Petra Pannevis   
 

Kantinedienst op donderdag:   
DONDERDAG 18 NOVEMBER:  20.00 – 22.00 uur: Ruth Kortes 

22.00 – 24.00 uur: ?? 
DONDERDAG 25 NOVEMBER:  20.00 – 22.00 uur: Daniëlle Ypma 

22.00 – 24.00 uur: ?? 
 
 
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 14 november:      Wedstrijden zondag 21 november: 
                 FC Jeugd – Nieuw Utrecht 
Inhaal- en bekerprogramma.        De Meer – Hooglanderveen  
                  PVCV – VVIJ  
                 Roda’23 – DCG  
FC Weesp – Roda’23          SO Soest – DWS  
Deze wedstrijd wordt donderdag      Theole – FC Weesp 
18 november ingehaald.         IVV = vrij 
 
          
2e klasse B per 7 november 2021:  

1. IVV 07-15 

2. De Meer 06-13 

3. Roda’23 05-10 

4. Theole 06-10 

5. Hooglanderveen 06-09 

6. FC Weesp 06-09 

7. SO Soest 07-09 

8. PVCV 06-08 

9. DWS 06-08 

10. VVIJ 07-07 

11. DCG 07-07 

12. Nieuw Utrecht  06-03 

13. FC Jeugd 07-03 

 
 
 
 
 
 
 


