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V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 
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Nieuws voor jeugd & senioren:  

 

 
 

Dit is de laatste Dribbelaar van het kalenderjaar 2021. 

Het bestuur van VV Hooglanderveen wenst alle leden en alle 

voetballiefhebbers hele prettige kerstdagen en een 

fantastisch en vooral gezond 2022 toe. 

De eerstvolgende Dribbelaar verschijnt op  

dinsdag 4 januari 2022. 
 

➢ Amateurvoetbal staat voor historische keuze. 
In de discussies rond de aanpak van de voetbalpiramide zie je hetzelfde ontstaan als bij de 
maatregelen tegen de klimaatverandering: vrijwel iedereen voelt de ernst van de situatie, 
maar als de noodzakelijke hervormingen ten koste gaan van het eigen belang, wordt het 
gesprek lastig. Toch worden de problemen er niet minder om. 
 



 

 

     De kwestie is: denken we boven onszelf uit en durven we een historische 
keuze voor het voetbal te maken? 
 
Zo kampt het amateurvoetbal, doordat er steeds meer zondagclubs en eerste elftallen naar 
de zaterdag verhuizen, met een sterke scheefgroei van de competities. Er is onvoldoende 
aansluiting tussen de districts- en landelijke poules en het tekort aan teams in de vijfde klasse 
groeit hard. Ook worden de derby’s per seizoen minder en gaat het aantal gereden 
kilometers omhoog. 
 
Onderzoek 
Om die reden is door de KNVB in september van dit jaar onderzoek gedaan onder trainers, 
spelers en bestuurders van alle competities. Daarbij stond de vraag centraal: hoe komen we 
tot een acceptabele en toekomstbestendige voetbalpiramide voor het standaardvoetbal? 
Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige competitieopzet positief wordt gewaardeerd, 
maar er tegelijkertijd grote vraag is naar meer derby’s en minder reistijd per wedstrijd. 
Mengen van het zaterdag- en zondagvoetbal wordt hiervoor als de beste oplossing gezien. 
Wel geeft men aan waarde te hechten aan vaste speeldagen. Voor de zaterdagamateurs is 
dat een belangrijker punt (9 op de 10) dan voor de zondagamateurs (6 op de 10). 
 
Nieuwe piramide 
Het zijn inzichten, waarmee de KNVB is teruggegaan naar de tekentafel en in nauw overleg 
met belangenorganisaties in het voetbal een nieuwe piramide heeft ontworpen die voldoet 
aan de wensen van spelers, trainers en clubs. Een systeem, dat vanaf de Tweede divisie tot 
aan de vijfde klasse naadloos in elkaar overgaat. Sterker nog; omdat het aantal poules op het 
niveau van de vierde en vijfde klasse nagenoeg gelijk blijft, is daar zelfs een fatsoenlijke 
promotie-/degradatieregeling te organiseren. Maar belangrijker nog: de nieuwe piramide 
zorgt voor meer streekvoetbal, meer derby’s en minder reizen. Bij elkaar opgeteld 40 procent 
kilometerreductie. Nieuw is bovendien, dat er met vertegenwoordigers van de Tweede 
divisie gekeken wordt naar meer spanning in die competitie. Zo ligt er een aantal scenario’s 
klaar, waaronder play-offs die leiden naar meer spanning voor meerdere teams over een heel 
seizoen. 
Toch stuit het voorstel bij sommigen op verzet, omdat het Hoofdklassevoetbal zal worden 
vervangen door een Vierde divisie en in de Derde divisie voortaan ook gemengd wordt 
gespeeld. Belangrijkste discussiepunt: wie bepaalt de speeldag en de speeltijd? 
 
Koudwatervrees? 
Ten eerste omdat zaterdagclubs, die statutair hebben bepaald niet op zondag te mogen 
spelen, hiervoor zijn uitgesloten. Ten tweede omdat je in een mixcompetitie slechts een paar 
keer per seizoen op een andere speeldag dan je gewend bent, hoeft uit te komen. Ten derde: 
in de Tweede divisie wordt al jarenlang gemixt gespeeld en komen clubs er altijd in 
gezamenlijk overleg uit. 
 
Rondje langs de velden 
Daarom gaat de KNVB dit voorjaar een rondje langs de velden maken om samen met de clubs 
alle aspecten van de nieuwe voetbalpiramide te bespreken. Mogelijke suggesties van 
verenigingen voor de inrichting zullen dan worden meegenomen. 
Blijft staan dat noodzakelijke veranderingen altijd ten koste gaan van iets, maar wel een 
uitkomst betekenen voor het geheel. De kwestie is: denken we boven onszelf uit en durven 
we een historische keuze voor het voetbal te maken? 
 



 

 

     ➢ Nuttige oefenwedstrijd tegen APWC 
Het eerste elftal heeft de oefenwedstrijd tegen APWC met 2-0 gewonnen. Net als verleden 
week startte Hooglanderveen met drie man in het centrum van de verdediging. In de eerste 
helft zag het veldspel er redelijk verzorgd uit en had Hooglanderveen het betere van het spel. 
In de 12e minuut scoorde Ilias Bezzahi de openingstreffer. In de 36e minuut vergrootte Laslo 
Duister, met een geplaatste schuiver, de voorsprong. 
Na rust werd Hooglanderveen slordiger. APWC kon hiervan niet profiteren en creëerde 
nauwelijks kansen. Ilias Bezzahi was nog dichtbij de 0-3, maar hij zag zijn inzet op de lat 
belanden. 
De na rust ingevallen 17 jarige Jasper van Nimwegen speelde de tweede helft zeer 
verdienstelijk en de eveneens 17 jarige Ian Martens, maakte in de 63e minuut zijn debuut in 
het eerste elftal als vervanger van doelman Ingmar de Nooij en hij hield netjes de nul. 
Scoreverloop;  0-1 Ilias Bezzahi    0-2 Laslo Duister 
 

➢ Hooglanderveen JO9.2 – Ajax JO9.1 
Eindelijk was het dan zover! De wedstrijd waar onze jongens van JO9-2 al weken naar 
uitkeken. Want begin november blijkt dat er een nieuwe tegenstander in onze competitie is 
bijgekomen en niet zomaar een club, maar Ajax JO9-1! 
Natuurlijk voor de jongens heel mooi en bijzonder om tegen Ajax te mogen uitkomen en ze 
op ons mooie complex te mogen ontvangen. Zaterdagochtend 09.15: acht gespannen 
jongetjes van 8 jaar, en hun ouders, die al hebben gezien dat Ajax zich al heeft gemeld en 
inmiddels in de kleedkamer zit voor de wedstrijdvoorbereiding. Wij aan ons ook klaarmaken 
voor de wedstrijd. 
De warming up ziet er goed uit en veel bezoekers van het sportpark valt het ook op dat Ajax 
hier aan het werk gaat. We starten de wedstrijd en merken dat de spelers van Ajax de bal al 
heel goed beheersen en makkelijk passeren. Maar we gaan de strijd aan en maken ook een 
mooie goal in de eerste 10 minuten. Ajax maakt er 5. We leren tijdens de eerste 10 minuten 
dat we nog compacter moeten voetballen. In de tweede 10 minuten gaat dit uitstekend en 
komt Ajax 2 keer tot scoren. Het is leuk om te zien hoe handig de 
spelers van Ajax zijn, maar ook hoe onze spelers zich verweren en duels maken en daarmee 
laten zien dat we goed in de wedstrijd zitten. Uiteindelijk scoren we zelf nog 2 mooie 
doelpunten en krijgen er nog 6 tegen, maar dat mag de pret niet drukken. Nog even penalty’s 
nemen en dan met z’n allen op de foto om vervolgens onder applaus van de ouders richting 
de kleedkamer te gaan. 
Trots kunnen we vertellen dat we toch maar mooi tegen Ajax hebben gespeeld, 3 goals 
hebben gemaakt en penalty’s hebben raak geschoten! 
Foto’s staan op de website van de vereniging. 
 

➢ Kopij voor de NoppenNewz inleveren voor 14 januari 2022. 
Kopij voor de eerstkomende NoppenNewz moet voor 14 januari 2022 aangeleverd worden. 
De artikelen en de kwalitatief goede foto's kunnen gemaild worden naar  
pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl. 
Heb jij een leuk artikel, of heb jij een interessant onderwerp, laat het dan weten en stuur je 
input op. 
 

➢ Sparen, sparen en nog een voetbalplaatjes sparen…………..! 
Inmiddels kunnen veel ouders in Vathorst en Hooglanderveen er niet meer omheen!  
En ook buren, opa's en oma's , vrienden en kennissen sparen driftig mee voor de 
voetbalplaatjes om zo te helpen om het verzamelalbum van onze jeugdspelers vol te maken. 
En dat zijn bijna 1000 plaatjes, maar gelukkig schiet het aardig op met 8 plaatjes in een setje 
bij elke 10 euro aan boodschappen.  

mailto:pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl


 

 

     Al op dag 1 van de start van de spaaractie stonden enthousiaste verzamelaars bij de uitgang 
van de Jumbo en moesten de dranghekken worden neergezet.  
 
Jouw eigen unieke mok of bidon 
Naast dat het natuurlijk heel leuk is dat je eigen (kind) in het verzamelalbum van de club 
staat, is het ook mogelijk om de foto van je kind terug te zien op een mok, canvas, ingelijst, 
telefoonhoesje etc.  
Of hoe cool is om je eigen poster te hebben?   
Dus was je nog op zoek om een uniek Sint- of kerst cadeautje te geven aan je kind?  
Kijk dan eens in jouwfanshop.nl  of scan de QR code op de eerste pagina van het album .  
Hier vind je ook de code en het wachtwoord om in te loggen en een artikel te bestellen met 
de foto van je kind (voor de leiders: jouw eigen foto). 
 
Wie heeft als eerste het album vol? 
We hebben een leuke verrassing voor degene die als EERSTE alle plaatjes gespaard heeft!  
Je mag dan een mok of bidon of sleutelhanger met je eigen foto bestellen uit de webshop en 
die betaalt de club!!  
Meldt het via voetbalfotoboek@vvhooglanderveen.nl 
Na 9 januari 2022 stopt de actie bij Jumbo en als het album dan nog niet compleet is zit er 
maar een ding op en dat is plaatjes ruilen met vrienden, clubgenoten of misschien wel 
klasgenoten.  Daarom zal er nog een ruilbeurs gehouden worden in januari (als Corona 
maatregelen het toelaten).  
Hierover later meer. 
Veel succes verder met sparen! 
pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl  

 

Winterstop 2021 – 2022. 
In dit bericht de planning voor de winterstop. 

- De laatste Dribbelaar komt uit op dinsdag 14 december 2021. 
- De laatste training voor de World League is op woensdag 22 december. 

De groep wil op zondag 19 december en woensdag 22 december nog graag doortrainen. 
Info bij de coördinator van deze leeftijd, Jur Dördregter. 

- De laatste trainingsavond voor zowel jeugd als senioren is op donderdag 16 december. 
- Het weekend van 18 en 19 december worden een aantal beker- en inhaalwedstrijden 

gespeeld. 
- De laatste training voor de Euro League is op zondag 12 december. 

- Dus: 
In de weken vanaf maandag 27 december en vanaf maandag 3 januari  
wordt niet getraind. 
Alle trainingen, voor zowel jeugd als senioren, worden hervat in de week 
vanaf maandag 10 januari 2022. 

- De eerste Dribbelaar van het nieuwe jaar komt uit op dinsdag 4 januari 2022. 
Met daarin onder andere, onder voorbehoud, de competitie indeling voor na de winterstop. 

- De eerste training voor de Euro League is op zondag 16 januari 2022. 
- De eerste training voor de World League is op woensdag 12 januari 2022. 

 
 

http://jouwfanshop.nl/
mailto:voetbalfotoboek@vvhooglanderveen.nl
mailto:pr-communicatie@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. 
 

Zaterdag    18  december   2021: 

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

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

132885 11:45 Hooglanderveen JO15-5 Roda 46 JO15-3  

143094 11:15 Hooglanderveen JO14-5 Roda 46 JO14-3  

143043 09:00 Hooglanderveen JO13-5 Hoogland JO13-4  

112848 09:00 Hooglanderveen JO13-6 Nieuwland JO13-2  

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

116060 09:00 Hooglanderveen JO12-8 Saestum JO12-3  

131515 10:30 Hooglanderveen JO11-2 Soest SO JO11-1  

144118 09:00 Hooglanderveen JO9-7 Spakenburg JO9-4  

144119 09:00 Hooglanderveen JO9-8 TOV JO9-2  

118481 09:00 Hooglanderveen JO8-3 Hooglanderveen JO8-4  

119668 09:00 Hooglanderveen JO8-8 VOP JO8-1  

24366 12:30 Hooglanderveen MO17-1 VRC MO17-1  

25900 10:00 Hooglanderveen MO13-3 OSM 75 MO13-1  

142115 10:30 Hooglanderveen MO11-1 AFC MO11-1  

141978 10:30 Hooglanderveen MO11-4 Renswoude MO11-1  

1 13:00 Hooglanderveen JO17-1  FC Driebergen JO17-1  

1 10:00 Hooglanderveen JO11-1 AFC IJburg JO11-1  

1 10:45 Hooglanderveen JO13-1 AS'80 JO13-2  

1 12:45 Hooglanderveen JO16-1 DHSC JO16-1  

1 10:00 Hooglanderveen JO9-3 GVVV JO9-2  

1 10:00 Hooglanderveen JO9-4 Roda '46    

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


 

 

      

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

139390 12:30 AMVJ JO18-1 Hooglanderveen JO18-1  

143211 10:00 Kampong JO16-2 Hooglanderveen JO16-2  

143216 11:00 Olympia '25 JO16-1 Hooglanderveen JO16-3  

143177 11:15 FC Driebergen JO15-2 Hooglanderveen JO15-4  

115265 11:15 VVZ '49 JO14-1 Hooglanderveen JO14-2  

113488 10:00 Amsvorde JO13-1 Hooglanderveen JO13-2  

143049 10:00 Eemdijk JO13-1 Hooglanderveen JO13-4  

118372 10:30 JSV Nieuwegein JO12-1 Hooglanderveen JO12-1  

116159 10:00 Sporting 70 JO12-4 Hooglanderveen JO12-5  

118481 09:00 Hooglanderveen JO8-3 Hooglanderveen JO8-4  

48070 11:00 Spakenburg MO13-2 Hooglanderveen MO13-2  

 
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,      

--   en          
11.15 – 14.45 uur: --  

en  -- 
 14.45 – 18.15 uur:   en  --   
 

Zondag     19  december    2021: 

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

88593 11:00 Hooglanderveen 7 Hooglanderveen 6  

79054 12:00 Hooglanderveen O23-1 Volewijckers O23-1  

 

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

88593 11:00 Hooglanderveen 7 Hooglanderveen 6  

79172 14:00 Patria 2 Hooglanderveen 10  

 
GASTHEER/GASTVROUW: ‘s Morgens: --      ‘s Middags:  -- 
                   Uitwedstrijd 1ste:    -- 
KANTINEDIENST:   09.00 – 12.00 uur: Fa   en  --   
11.30 – 15.00 uur:   Sh 

14.30 – einde:   Het e  elftal 
 
 
 
 



 

 

     

 
 

Kantinedienst op woensdag:   
WOENSDAG 15 DECEMBER:   16.00 – 18.00 uur: --               
             18.00 – 20.00 uur: --   
            20.00 – 22.00 uur: -- 
            22.00 – 24.00 uur: Koen Bennink  en  Thomas Achterberg   
WOENSDAG 22 DECEMBER:   16.00 – 18.00 uur: Rick Assen            
             18.00 – 20.00 uur: Bert Bosscha 
            20.00 – 22.00 uur: Nadine van der Ven 
            22.00 – 24.00 uur: Nathan Meijer  en  Lars van Tuyl   
 

Kantinedienst op donderdag:   
DONDERDAG 16 DECEMBER:  20.00 – 22.00 uur: ?? 

22.00 – 24.00 uur: ?? 
DONDERDAG 23 DECEMBER:  20.00 – 22.00 uur: Jeroen van de Wal 

22.00 – 24.00 uur: Rick Schoonderbeek  en  Jurriën Ebbes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


