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Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Eindelijk  >>>   We mogen weer. 
Bericht van de KNVB. 
Beste bestuurder, 
Eindelijk mogen we weer! Na twee afgebroken seizoenen kan de competitie weer worden 
hervat. De competitie is wat ons toch allemaal (1,2 miljoen voetballers maar ook alle 
vrijwilligers en bezoekers) onderling verbindt. 
 

Wat gaat er vanaf vandaag, 26 januari, veranderen binnen het voetbal? 
Iedereen mag weer overdag en 's avonds binnen en buiten sporten, zonder tijdslimiet. 
De volgende regels gelden: 
** Er mogen weer competitiewedstrijden worden gespeeld. 
** Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden tot maximaal 22.00 uur. 
** Sportkantines mogen weer open, tot maximaal 22.00 uur. 
** Kleedkamers, toiletten en douches zijn open. 
** Er is geen beperking meer in de groepsgrootte bij het voetbal. 
Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
 

Vervolg competitie. 
Inleiding. 
Twee seizoenen lang hebben we de competitie niet uitgespeeld en geen promotie/degradatie 
op basis van een volledig seizoen kunnen toepassen. Het doel voor de KNVB is om dit seizoen 
wel een eindrangschikking en een promotie/degradatie toe te kunnen passen op basis van 
sportieve prestaties. Echter het voetbal heeft in de categorie A langere tijd stilgelegen, 
hierdoor zijn reguliere speeldagen uit de 1ste competitiehelft komen te vervallen.  
Daarnaast zijn er nog veel teams die nog wedstrijden moeten inhalen uit de 1ste 
competitiehelft. Er zijn ook nog veel onzekerheden ten aanzien van corona en mogelijke 
maatregelen die hiermee gepaard gaan. Om voldoende ruimte te hebben om de competities 
goed uit te spelen en met de mogelijke onzekerheden om te gaan, zien we ons genoodzaakt 
om de competities in de verschillende categorieën aan te passen.  
Hieronder vind je een overzicht wat dit voor de verschillende categorieën betekent. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


 

 

      

Bekervoetbal veld- en zaalvoetbal. 
Voor alle categorieën komt het bekervoetbal te vervallen, behalve de landelijke beker 
zaalvoetbal mannen en vrouwen. De wedstrijden in de beker geven een te grote druk op de 
speeldagen die nog nodig zijn om de competities op een goede wijze uit te spelen. We geven 
de prioriteit voor het uitspelen van de competities in de categorie A om te komen tot een 
goede promotie en degradatie. In de categorie B geeft de beker eveneens een te grote druk 
op de benodigde speeldagen die van belang zijn voor het uitspelen van de competitie. 
 

Competitie veldvoetbal. 
Categorie A senioren mannen en vrouwen veldvoetbal (m.u.v. Pure Energie Eredivisie en 
beloften vrouwen en onder 23 mannen) 
De KNVB neemt over de wijze waarop deze competities zullen worden uitgespeeld op vrijdag 
28 januari een definitief besluit. Vanwege het feit, dat wij ons grote zorgen maken of deze 
competities met volledige nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden op dit 
moment de scenario’s nader bekeken. Ons uitgangspunt is dat we een grote mate van 
zekerheid moeten hebben om dit seizoen promotie en degradatie door te voeren.  
Een 3e seizoen zonder eindrangschikking vinden wij onaanvaardbaar. 
In ieder geval zullen vanaf het weekend 5/6 februari de eerste inhaalwedstrijden worden 
vastgesteld. 
 
Categorie A jeugd veldvoetbal en onder 23 mannen 
Doelstelling voor deze competities is om op korte termijn tot afronding van de najaars 
competitie te komen. Voor komend weekend, 29 en 30 januari, zijn de eerste 
inhaalwedstrijden al ingepland en de wijze van afronden van de najaars competitie kan per 
competitie verschillen. Gezien de grote verschillen in aantal wedstrijden tussen de 
verschillende teams, zal de komende weken duidelijk worden, wanneer we concreet 
verwachten deze competities af te kunnen ronden. 
Op basis hiervan kan dan worden bepaald hoe de voorjaarscompetitie kan worden 
vormgegeven. Naar verwachting zullen we medio februari (na het weekend van 12 februari) 
met nadere informatie komen over de opzet van de voorjaarscompetitie en de daaraan 
gekoppelde speeldagenkalender. 
 
Categorie B veldvoetbal 
Alle categorieën in het veldvoetbal (senioren, junioren en pupillen) gaan aankomend 
weekend 29/30 januari starten met het reguliere programma. De speeldagenkalender blijft 
voor deze categorie ongewijzigd. 
De wedstrijden die bij de pupillen eerder gespeeld hadden moeten worden in de 3de fase 
komen te vervallen. Inhaalwedstrijden voor de junioren en de senioren worden zoveel 
mogelijk gepland in inhaalweekenden om zoveel mogelijk de competities uit te spelen. 
 

Publiek bij wedstrijden. 
Het publiek is weer welkom bij de wedstrijden en trainingen. Voor het zaalvoetbal moet 
publiek boven de 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs laten zien. Daarnaast geldt voor 
zowel het veld- als het zaalvoetbal dat het publiek 1,5 meter afstand moet houden en bij het 
verplaatsen in de kantine of de sporthal een mondkapje op hebben. Het publiek dient 
uiterlijk om 22.00 uur de sportaccommodatie te hebben verlaten. 
 

Sportkantines. 
Voor en na de wedstrijden is het weer mogelijk om elkaar te ontmoeten en een drankje te 
drinken in de kantine. Hiervoor gelden wel weer de inmiddels bekende regels: 



 

 

     **1,5 meter afstand  
** Kantines moeten uiterlijk om 22.00 uur sluiten  
** Iedereen vanaf 18 jaar dient een coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs te laten 
zien  
** Een vaste zitplaats is verplicht  
** Bij het verplaatsen in de kantine is een mondkapje verplicht  
** Kantinemedewerkers dienen ook een mondkapje te dragen  
** Bij een afhaal mogelijkheid vervalt de plicht voor het coronatoegangsbewijs en het 
mondkapje  
 

Coronatoegangsbewijs. 
Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters en publiek van 18 jaar en ouder: 
** In de sporthal voor het zaalvoetbal, zowel voor het trainen als voor wedstrijden.  
** In de kleedkamers, toiletten en de kantine  
Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, op het veld of in de 
sporthal, en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, 
coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. 
 

Mondkapjes. 
Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:  
** Binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten  
** Binnen faciliteiten zoals kleedkamers en de kantine  
 

Categorie A of B veldvoetbal? 

Voor het seizoen 2021/’22 geldt voor de categorie A de volgende indeling: 
** Mannen veldvoetbal standaard Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse  
** Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse *  
** Mannen veldvoetbal O23 competitie (divisies)  
** Vrouwen veldvoetbal Pure Energie Eredivisie Vrouwen** tot en met de derde klasse  
** JO13 t/m JO19 Divisie 1 tot en met de Hoofdklasse  
** Landelijke divisie MO17  
*Uitzondering voor de reserve 3e klassen zondag in de districten Noord en West 2. Deze vallen 
onder de categorie B. 
 

➢ In memoriam Cor Pietersen. 
Cor speelde meerdere seizoenen in de jeugd en senioren. Al was hij al enige jaren geen lid 
meer, wanneer een oud clublid op zo’n jonge leeftijd afscheid moet nemen, merk je snel hoe 
het vele clubleden raakt. 
Cor maakte ook deel uit van het eerste team toen deze in het seizoen 2007-2008 kampioen 
werd en promotie maakte naar de 4de klasse. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit enorme verlies. 
Het bestuur. 

 

➢ Prijsuitreiking Grote Club Actie. 
Wat een waanzinnige opbrengst wederom van de lootjes verkoop bij de Grote Clubactie. De 
kinderen hebben waanzinnig hun best gedaan om dit prachtige resultaat neer te zetten. 
Daarom gaan we nog een keer iedereen die lootjes heeft verkocht in 2021 in het zonnetje 
zetten. 
Alle lotenverkopers van 2021 mogen geheel GRATIS deelnemen aan het Jeugdkamp. TOP 
gedaan. In het bijzonder zetten wij altijd de drie kinderen die de meeste lootjes hebben 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/coronatoegangsbewijs-regelen


 

 

     verkocht in het zonnetje samen met het team dat de meeste lootjes heeft verkocht. Dit jaar is 
de prijsuitreiking op een andere plek dan wij gewend zijn: 
1e plaats Thimo 
2e plaats Coen 
3e plaats Tim 
Nogmaals van harte gefeliciteerd en super goed gedaan! Het winnende team is de JO13-5. 
Gefeliciteerd mannen wij gaan nog iets leuks doen zodra het kan. 
Ook het winnende team van vorig jaar de JO12-4 gaat nog iets leuks doen. Helaas was het in 
2021 niet te plannen. Op naar het Hemelvaart weekend en hopen dat wij het Jeugdkamp, 
eventueel in aangepaste vorm, door kunnen laten gaan. 
Daarna weer op naar een mooi resultaat in de volgende Grote Clubactie vanaf september 
2022. Gratis Jeugdkamp voor alle lotenverkopers van 2021 is een eenmalige unieke actie. 
Heb je geen loten verkocht en wil je wel deelnemen dan kan dat uiteraard. 
Met vriendelijke groet, 
Frank  bestuurslid_binden_verbinden@vvhooglanderveen 
 

➢ Gezocht: Coördinator thuis toernooien. 
Je geeft (samen met een andere vrijwilliger) invulling aan de volgende taken: 
* Het jaarlijks plannen en organiseren van de thuistoernooien, welke aan het einde van het 
voetbalseizoen plaatsvinden; 
* Het zorgen voor een optimale en aantrekkelijke bezetting van de toernooien door het 
uitnodigen van andere verenigingen, daarbij rekening houdend met de niveaus van de 
deelnemende teams; 
* Ook verwerk je aanmeldingen van verenigingen die aan 1 van onze thuistoernooien willen 
deelnemen 
* In samenwerking met de Coördinator Scheidsrechterszaken zorg je voor voldoende 
beschikbare scheidsrechters tijdens de toernooien; 
* Jij zorgt dat er voldoende bekers, vaantjes en materialen aanwezig zijn tijdens en ten 
behoeve van de toernooien en voorkomt overschrijding van het budget; 
* Tevens sta je in contact met de Barcommissie over de openingstijden en bemensing van de 
kantine, Koffiekate en evt. andere verkooppunten 
* Met de coördinator Parkeren stem je af dat er op beide toernooidagen voldoende 
parkeerwachters zijn. 
* Met de EHBO coördinator zorg je voor voldoende bemensing van EHBO-ers gedurende de 
toernooidagen 
Kenmerkend aan jou is: 
Jij weet wat goed organiseren is: structuur, goede communicatie en met een hoog 
probleemoplossend vermogen. Je houdt overzicht en bent in staat om hoofdzaken te 
onderscheiden van bijzaken. Jij bent cruciaal om alle zaken rondom de toernooien goed te 
laten verlopen en draagt veel bij aan de sfeer bij v.v. Hooglanderveen, waar we samen 
telkens weer plezier hebben aan het voetbal. 
We vragen: 
Ongeveer een uur of twee van je tijd per week, in de periode okt-maart. Naarmate de 
toernooien dichter bij komen zal de benodigde tijd toenemen tot ca. 4 uur per week, los van 
de toernooidagen zelf! Deze functie kan in de voorbereiding perfect thuis worden uitgevoerd. 
Jij krijgt: 
* De mogelijkheid om zelf iets te organiseren en hier een coördinerende, deels 
leidinggevende rol in te spelen 
* Je leert ineens veel leuke mensen kennen die net als jij ook anderen graag helpen. 
* Enorm veel waardering van spelers, ouders van jonge spelers, actieve vrijwilligers en 
overige betrokkenen. 
Geïnteresseerd in deze functie? 



 

 

     Solliciteer direct door contact op te nemen met Johan, Bestuurslid voetbal operationele 
zaken op mailadres: 
bestuurslid-voetbal-operationele-zaken@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ Projectleider gezocht voor ontwikkelen verenigings app. 
De club wil een app laten ontwikkelen waarmee wij makkelijk, snel, accuraat met onze leden 
en vrijwilligers kunnen communiceren, zodat alle informatie snel op de juiste plek terecht 
komt. 
Denk daarbij aan: 
Wedstrijden of trainingen die worden afgelast, bardiensten die nog moeten worden ingevuld, 
een oliebollenactie, informatie over het thuistoernooi etc. 
Leden, ouders en vrijwilligers kunnen middels deze app zich dan makkelijk inschrijven voor 
vacatures, zien hoeveel punten zijn behaald en actuele clubinformatie inzien. 
Ook moet deze app helpen bij de vrijwilligersadministratie, het verwerken van aanmeldingen 
voor vrijwilligerswerk, puntenadministratie etc 
Wij zoeken: 
Een projectleider die kan helpen bij de aanschaf en /of zelf ontwikkelen van deze clubapp. De 
requirements voor deze app zijn grotendeels al in kaart gebracht. Aan jou de taak om de 
wensen en requirements te koppelen aan de juiste bestaande app (bijv. Taakie, Parro, All 
United, voetbal.nl) 
Een eigen app ontwikkelen binnen een gerenommeerd bedrijf hoort ook tot de 
mogelijkheden.  
Het moet een stabiele “future proof”app worden. 
* Heb je hier een team voor nodig, dan kan je uiteraard mensen om je heen verzamelen die 
je hierbij kunnen helpen. 
* Heb jij ervaring met zo’n project, heb je kennis van ICT en met name app ontwikkeling, dan 
horen wij graag van je! 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 
commissie_binden_verbinden@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ Yes!! Opnieuw in competitieverband voetballen. 
Beste leden, 
Eindelijk mag er weer in competitieverband gevoetbald worden! En daarbij zijn supporters 
ook weer welkom! 
Daar zijn wij bij vv Hooglanderveen ontzettend blij mee. 
Allereerst om de spelers weer in competitieverband tegen andere clubs te kunnen laten 
voetballen en als tweede natuurlijk heel fijn voor alle ouders, broertjes en zusjes, opa's en 
oma's die na zo lange tijd weer mogen komen kijken. En onder het genot van een kopje koffie 
en iets lekkers de mooie acties van het team nog even kunnen nabespreken. 
 
Uiteraard gelden er nog wel een aantal regels waar we gezamenlijk voor moeten zorgen dat 
die nageleefd worden: 
* Voor alle spelers van 18 jaar en ouder geldt dat een geldig Corona Toegangsbewijs verplicht 
is om gebruik te kunnen maken van kleedkamer, toilet en/of (zitplaats in de) kantine. 
* Op zaterdagen betekent dit dat alleen de O19 en O23 teams gecheckt moeten worden op 
het CoronaToegangsBewijs. 
* Op zondagen geldt dit voor alle senioren en O23 teams. 
* Publiek kan zonder CTB buiten op het complex verblijven, wel dient het publiek 1,5 meter 
afstand te bewaren, ook langs de lijn! 
 

mailto:bestuurslid-voetbal-operationele-zaken@vvhooglanderveen.nl
mailto:commissie_binden_verbinden@vvhooglanderveen.nl


 

 

     * De kantine is op zaterdag open voor afhaal. Hiervoor is gebruik van een mondkapje 
noodzakelijk. 
* De kantine is op zondag open met zitplaatsen. Om hier gebruik van te kunnen maken is een 
geldig CTB noodzakelijk. Indien je alleen komt afhalen volstaat het gebruik van een 
mondkapje. 
* De kantine is doordeweeks gesloten. 
* Kleedkamers zijn voor de jeugd tot 18 jaar zowel doordeweeks als in het weekend geopend. 
* Kleedkamers zijn voor 18+ in het weekend wel geopend, doordeweeks vooralsnog NIET. 
Nu we weer teams van andere verenigingen mogen ontvangen zal ook de druk op het 
parkeerterrein verder toenemen. We verzoeken al onze eigen teams, ouders en publiek 
nogmaals vriendelijk om zoveel mogelijk per fiets of lopend te komen en de auto thuis te 
laten! 
Dank voor jullie medewerking! 
Veel plezier én succes gewenst komend weekend! 
Het bestuur 
bestuur@vvhooglanderveen.nl 

 

➢ Zonder scheidsrechters kan er niet gevoetbald worden! 
We hebben allemaal gemerkt dat het regelen van voldoende scheidsrechters dit jaar 
moeizamer gaat dan voorgaande jaren. Daardoor moeten we steeds vaker een beroep op de 
teams doen om zelf een scheidsrechter te regelen. 
Dit is niet ideaal en zeker ook niet wat wij voorstaan: wij zijn van mening dat bij een officiële 
voetbalwedstrijd (competitie en/of beker) een onafhankelijke scheidsrechter hoort, geregeld 
door de club. 
Doordat de KNVB zelf ook met grote tekorten aan scheidsrechters zit (door corona is er wel 
uitstroom geweest, maar geen nieuwe instroom) is het probleem alleen maar groter 
geworden. 
Waar voorheen de KNVB ons op zaterdag ca. 3-5 scheidsrechters leverde (voor de A-
categorie, de teams die in de Hoofdklasse of hoger spelen), is dat er nu max. 1, maar meestal 
0. Ook op zondag wordt het probleem steeds groter door uitgevallen/geblesseerde 
scheidsrechters en meer teams op zondag: 10e elftal plus O23. 
Hoewel wij uiteraard ook blijven proberen steeds meer leden te laten fluiten d.m.v. 
cursussen etc. blijft het tekort op korte termijn bestaan. Indicatie van de KNVB is dat het 2-3 
jaar duurt voordat het aantal scheidsrechters weer op het peil van voor Corona is. 
 
De volgende maatregel die we daarom gaan nemen om te kijken of we het 
scheidsrechterstekort op kunnen lossen is door alle scheidsrechters die een officiële 
wedstrijd fluiten op een heel veld (vanaf O13) vanaf 5 februari 2022 een vergoeding aan te 
bieden. 
 
Alle scheidsrechters die op zaterdag een officiële wedstrijd van de jeugd O13 t/m O19 fluiten 
kunnen hiervoor een vergoeding van € 7,50 per wedstrijd krijgen. Voor scheidsrechters die 
een officiële wedstrijd van de O23 of senioren fluiten, geld een vergoeding van € 20,00 per 
wedstrijd (dit laatste is al een paar jaar gebruikelijk). 
Scheidsrechters kunnen er ook voor kiezen om i.p.v. een cash bedrag een bedrag in tegoed 
op de clubkaart te laten bijschrijven. In dat geval gaat het om een vergoeding per gefloten 
wedstrijd van resp. € 10,00 en € 25,00 bijschrijving op de clubcard. Als laatste staat het alle 
scheidsrechters uiteraard vrij om niet van deze vergoedingsregeling gebruik te maken! 
Naast dat we hopen dat we hiermee extra scheidsrechters aan ons kunnen binden, 
verwachten we ook dat mensen dit hierdoor wellicht langer willen blijven doen. Tevens is het 
in onze ogen een terechte vergoeding voor het dankbare werk wat deze vrijwilligers doen om 

mailto:bestuur@vvhooglanderveen.nl


 

 

     onze leden te laten voetballen en noodzakelijk om het voetbalplezier voor een ieder te 
kunnen blijven leveren. 
 
Hoe gaat deze regeling precies in zijn werk: 
· Alle bestaande én nieuwe scheidsrechters geven door het invullen van dit formulier bij de 
Scheidsrechterscommissie (Esther Jaspers Focks of Danny Vucinec) aan of en zo ja voor welke 
vergoeding zij in aanmerking willen komen; 
· Betaling vindt maandelijks, achteraf plaats, na afloop van betreffende maand. Gekeken 
wordt wie voorgaande maand voor welke vergoeding in aanmerking komt. Dit wordt dan 
uitbetaald of op de clubcard gestort; 
· Als je hebt aangegeven te willen fluiten voor de vrijwilligerspunten dan zal je eerst het 
aantal wedstrijden moeten fluiten totdat je aan je te behalen punten hebt voldaan. Voor de 
wedstrijden die je daarna fluit kun je aanspraak maken op de vergoeding; 
· een scheidsrechter mag maximaal 2 wedstrijden op 1 dag fluiten; 
· Bovenstaande is nog steeds geen garantie dat we voor elke wedstrijd een scheidsrechter 
kunnen aanstellen. De kans blijft dus aanwezig dat een team wordt gevraagd dit alsnog zelf te 
regelen; 
· Uitzonderingen v.w.b. de hoogte van de vergoeding (m.n. bij senioren en evt. A categorie 
jeugdteams) blijven mogelijk; bijvoorbeeld als wij zelf geen scheidsrechter kunnen vinden en 
deze wordt wel gevonden via scheidsrechtersplatformen op Facebook o.i.d.; 
· Vooralsnog geldt deze regeling alleen voor de 2e helft van het seizoen 2021-2022 tot en met 
30 juni 2022. Bij aanvang van seizoen 2022-2023 gaan we opnieuw bekijken of deze regeling 
gehandhaafd moet blijven; 
· De vergoedingen zullen bekostigd worden vanuit de inkomsten die wij als club krijgen 
doordat leden niet aan hun vrijwilligerstaken kunnen/willen voldoen en daarmee een extra 
bijdrage van 83 Euro betalen bovenop de bestaande contributie. Aangezien voetbal de 
hoofdtaak is van deze vereniging vinden wij een geldelijke beloning voor direct aan die taak 
gerelateerde vrijwilligerswerkzaamheden passend. 
Zonder scheidsrechter = Geen voetbalwedstrijd 

 

➢ Volledige competities in A-categorie. 
De KNVB heeft een besluit genomen over het vervolg van de competities in de categorie A 
senioren veldvoetbal. Er is gekozen voor het scenario om de opzet niet aan te passen en de 
competities volledig uit te spelen, inclusief de nacompetitie. De herstart is op 5 en 6 februari 
met een aantal inhaalwedstrijden uit de eerste competitiehelft. Halverwege maart volgt de 
tweede competitiehelft. 
De genomen beslissing ligt in lijn met het besluit voor de overige competities in het 
amateurvoetbal (categorie B), die na de coronalockdown komend weekend al een herstart 
maken. Na twee jaar ervaring met corona, is duidelijk dat er altijd onzekerheid is over de 
toekomstige ontwikkeling hiervan. De zorgen voor het vervolg van het seizoen zijn dus niet 
weg. 
Het gekozen scenario is echter positief ingestoken waarbij bewust een risico wordt genomen, 
net zoals in de andere sectoren in de samenleving gebeurt. Bij nieuwe of onvoorziene 
ontwikkelingen die het beoogde verloop van de competities in gevaar brengen, kan het 
bestuur alsnog ingrijpen. Het hoofddoel is en blijft om de competitie uit te spelen en de wens 
is om deze niet te veel op de schop gooien. De afgelopen twee seizoenen zat dat er vanwege 
corona niet in en dat maakt promotie/degradatie nu extra belangrijk om alle teams weer op 
het juiste niveau in te kunnen delen. 
 
Risico inperken 
Het risico dat wedstrijden niet gespeeld kunnen worden vanwege coronabesmettingen bij 
teams wordt enigszins ingeperkt met een aantal nieuwe regels. Zo mag een team in de 



 

 

     categorie A (jeugd en senioren) na overleg met de KNVB maximaal eenmaal uitstel aanvragen 
vanwege coronabesmettingen. Een eventuele tweede aanvraag tot uitstel vanwege corona 
wordt door de KNVB beoordeeld en mag het verloop van de competitie niet schaden. Voor de 
laatste vier speelronden is het niet mogelijk om uitstel te krijgen. 
Voor een midweekse wedstrijd dient de thuisspelende vereniging zorg te dragen voor een 
goedgekeurd speelveld. Als er geen lichtinstallatie is terwijl dat wel noodzakelijk is om te 
kunnen voetballen, dan dient te worden uitgeweken naar een andere locatie, bijvoorbeeld 
een naburige vereniging of het terrein van de tegenstander (mits akkoord van de KNVB). Als 
een grasveld niet bespeelbaar is dan moet op een kunstgrasveld worden gevoetbald als de 
club daarover beschikt. De wedstrijd dient gespeeld te worden op of voor de door de KNVB 
aangegeven datum. 
 

➢ Restant programma voor 1ste elftal. 
De KNVB heeft afgelopen week bekend gemaakt hoe het restant van het huidige seizoen 
wordt uitgespeeld. 
Voor het 1ste elftal levert dit het volgende programma op. 
- Op zondag 6 en 13 februari worden eerst die wedstrijden ingehaald die nog open stonden 
door afgelastingen in oktober en november. 
- Zondag 20 februari wordt de competitie herstart met het programma dat gepland was voor 
de eerste zondag en december. 
- Met Carnaval en de voorjaarsvakantie moet gevoetbald worden. 
- Met de Pasen is alleen op 2e Paasdag een programma gepland. 
Echter, dan wordt programma 18 gespeeld en juist in dat programma is Hooglanderveen vrij. 
Dus geen competitie voetballen met de Pasen voor het 1ste elftal. 
- Voor het 1ste is 1 midweeks programma gepland. 
Op 11 of 12 mei spelen wij uit tegen Nieuw Utrecht. 
- 2e Pinksterdag, maandag 6 juni,  is een programma gepland. Dit is tevens het laatste 
competitieprogramma. Een week later begint de nacompetitie. 

 

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      1 februari   2022: 

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

Oefen 20:15 Hooglanderveen O23.1 Zat Cobu Boys 1/2  

 

Zaterdag     5 februari   2022: 

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

23159 15:15 Hooglanderveen O23-1 Soest SO O23-1  

140869 15:00 Hooglanderveen JO19-1 Delta Sports JO19-4  

139148 14:00 Hooglanderveen JO18-2 Vreeswijk JO18-2  

137735 13:45 Hooglanderveen JO17-3 Eemnes JO17-1  

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


 

 

     135185 11:30 Hooglanderveen JO16-2 DEV Doorn JO16-1  

135046 13:15 Hooglanderveen JO16-3 Soest SO JO16-2  

25884 11:30 Hooglanderveen JO15-1 VVZA JO15-1  

179472 12:00 Hooglanderveen JO15-5 VVIJ JO15-3  

24585 11:30 Hooglanderveen JO14-1 Spakenburg JO14-1  

177029 13:15 Hooglanderveen JO14-5 Jonathan JO14-3  

173172 10:30 Hooglanderveen JO13-3 AFC Quick 1890 JO13-2  

174367 10:00 Hooglanderveen JO13-5 DEV Doorn JO13-2  

174756 09:00 Hooglanderveen JO13-6 Roda 46 JO13-6  

175389 09:00 Hooglanderveen JO13-7 Spakenburg JO13-2  

161466 10:00 Hooglanderveen JO12-1 Waterwijk JO12-1  

159835 10:00 Hooglanderveen JO12-3 Laren 99 JO12-1  

159713 08:30 Hooglanderveen JO12-4 Nieuwland JO12-2  

160647 08:30 Hooglanderveen JO12-8 VVZ '49 JO12-4  

158453 10:00 Hooglanderveen JO11-1 Diemen JO11-1  

159344 10:00 Hooglanderveen JO11-6 Gooi 't sc JO11-2  

159464 12:00 Hooglanderveen JO11-7 Roda 46 JO11-6  

156124 10:45 Hooglanderveen JO10-1 CJVV JO10-1  

157153 10:45 Hooglanderveen JO10-5 Soest SO JO10-3  

156485 12:00 Hooglanderveen JO10-6 Nieuwland JO10-4  

155901 12:00 Hooglanderveen JO10-8 AFC Quick 1890 MO10-1  

155409 10:45 Hooglanderveen JO10-9 IJsselmeervogels JO10-3  

155073 10:45 Hooglanderveen JO10-11 TOV JO10-2  

153090 09:30 Hooglanderveen JO9-3 Huizen JO9-3  

153653 09:30 Hooglanderveen JO9-4 VVZA JO9-1  

152314 09:30 Hooglanderveen JO9-8 CJVV JO9-5  

150098 08:30 Hooglanderveen JO8-1 Huizen JO8-1  

150173 08:30 Hooglanderveen JO8-4 Nieuwland JO8-2  

151587 08:30 Hooglanderveen JO8-5 VVZ '49 JO8-3  

150848 08:30 Hooglanderveen JO8-9 Roda 46 JO8-6  

172989 13:15 Hooglanderveen MO19-2 IJFC MO19-1  

171733 13:45 Hooglanderveen MO17-1 DVSU MO17-1  

170169 12:15 Hooglanderveen MO15-2 Sporting 70 MO15-2  

169295 08:30 Hooglanderveen MO13-1 Spakenburg MO13-1  

169078 10:30 Hooglanderveen MO13-2 Zwaluwen Utrecht MO13-2  

161501 08:30 Hooglanderveen MO11-2 Roda 46 MO11-1  

161708 08:30 Hooglanderveen MO11-4 CJVV MO11-2  

152868 09:30 Hooglanderveen MO9-2 DOSC MO9-1  

 
 
 
 
 



 

 

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

140160 15:45 AFC Quick 1890 JO19-4 Hooglanderveen JO19-2  

141188 12:00 VVZA JO19-2 Hooglanderveen JO19-3  

139388 13:00 Utrecht United JO18-1 Hooglanderveen JO18-1  

50959 13:15 Buitenboys JO17-2 Hooglanderveen JO17-1 T.  Wallaart 

138269 10:15 Nieuwland JO17-1 Hooglanderveen JO17-2  

25952 14:30 SDO JO16-1 Hooglanderveen JO16-1  

135512 11:30 VVZ '49 JO16-1 Hooglanderveen JO16-4  

135434 12:45 Laren 99 JO16-2 Hooglanderveen JO16-5  

179877 09:30 Laren 99 JO15-2 Hooglanderveen JO15-2  

179341 12:00 Hoogland JO15-3 Hooglanderveen JO15-3  

178679 11:00 HDS JO15-1 Hooglanderveen JO15-4  

180806 08:30 Zwaluwen Utrecht 11 JO14-1 Hooglanderveen JO14-2  

176656 11:30 Roda 46 JO14-3 Hooglanderveen JO14-3  

176834 10:00 Saestum JO14-1 Hooglanderveen JO14-4  

33628 11:15 Altius JO13-1 Hooglanderveen JO13-1  

175171 12:15 Baarn sv JO13-1 Hooglanderveen JO13-2  

174142 08:30 Hoogland JO13-2 Hooglanderveen JO13-4  

160237 10:00 IJsselmeervogels JO12-2 Hooglanderveen JO12-2  

160217 10:15 SVMM JO12-1 Hooglanderveen JO12-5  

160347 10:00 CJVV JO12-3 Hooglanderveen JO12-6  

159622 09:45 Hoogland JO12-6 Hooglanderveen JO12-7  

158813 08:30 Eemnes JO11-1 Hooglanderveen JO11-2  

159316 10:15 Eemdijk JO11-2 Hooglanderveen JO11-4  

159203 08:30 Hoogland JO11-4 Hooglanderveen JO11-5  

158232 09:00 AFC Quick 1890 JO11-3 Hooglanderveen JO11-8  

157077 08:30 Altius JO10-1 Hooglanderveen JO10-2  

155511 08:30 Hoogland JO10-2 Hooglanderveen JO10-3  

157074 10:00 AFC Quick 1890 JO10-3 Hooglanderveen JO10-4  

155536 08:30 IJsselmeervogels JO10-4 Hooglanderveen JO10-7  

155921 10:00 Amsvorde JO10-2 Hooglanderveen JO10-10  

153548 08:45 AFC Quick 1890 JO9-1 Hooglanderveen JO9-1  

154287 08:30 CJVV JO9-2 Hooglanderveen JO9-2  

153451 08:45 AFC Quick 1890 JO9-3 Hooglanderveen JO9-5  

154227 09:00 Woudenberg JO9-4 Hooglanderveen JO9-6  

154387 09:45 Roda 46 JO9-7 Hooglanderveen JO9-7  

150371 08:30 Huizen JO8-2 Hooglanderveen JO8-2  

150895 09:00 KVVA JO8-1 Hooglanderveen JO8-3  

150852 09:00 Achterveld, JO8-1G Hooglanderveen JO8-6  

150753 08:30 Soest SO JO8-2 Hooglanderveen JO8-7  

151133 11:45 Nieuwland JO8-3 Hooglanderveen JO8-8  



 

 

     172658 12:00 FC Aalsmeer MO19-1 Hooglanderveen MO19-1  

170652 10:00 IJsselmeervogels MO15-1 Hooglanderveen MO15-1  

169444 10:00 Hoogland MO13-2 Hooglanderveen MO13-3  

161813 10:00 IJsselmeervogels MO11-1 Hooglanderveen MO11-1  

161724 08:30 Roda 46 MO11-2 Hooglanderveen MO11-3  

 

Zondag       6 februari   2022: 

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

Oefen 14:00 Hooglanderveen 1 WWNA 1 Apeldoorn  

84866 13:30 Hooglanderveen 5 KVVA 2  

83047 11:00 Hooglanderveen 6 Laren 99 3  

87942 11:15 Hooglanderveen 7 Amsvorde 3  

148802 13:45 Hooglanderveen O23-1 PVCV O23-1  

81801 13:00 Hooglanderveen VR1 Sporting 70 VR3  

 

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

82168 15:15 Buitenboys 9 Hooglanderveen 4  

86550 11:00 AFC Quick 1890 4 Hooglanderveen 8  

77745 10:45 Hercules 4 Hooglanderveen 9  

89855 13:00 Olympia '25 6 Hooglanderveen 10  

 

Zaterdag    12 februari  2022: 

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

63615 15:00 Hooglanderveen O23-1 BFC O23-1  

140285 14:15 Hooglanderveen JO19-1 DOVO JO19-3  

58983 15:00 Hooglanderveen JO17-1 Almere FC JO17-1  

138257 15:15 Hooglanderveen JO17-2 DOVO JO17-2  

65429 11:30 Hooglanderveen JO16-1 AFC Quick 1890 JO16-1  

135805 11:30 Hooglanderveen JO16-2 AFC Quick 1890 JO16-2  

135713 12:15 Hooglanderveen JO16-3 SDO JO16-2  

179299 13:15 Hooglanderveen JO15-2 Eemdijk JO15-1  

179396 13:30 Hooglanderveen JO15-3 Delta Sports JO15-3  

179775 10:45 Hooglanderveen JO15-4 Laren 99 JO15-2  

180807 12:30 Hooglanderveen JO14-2 Bilt De JO14-1  

181010 13:15 Hooglanderveen JO14-3 Buitenboys JO14-3  

177644 09:00 Hooglanderveen JO14-4 Renswoude JO14-1  

35824 10:00 Hooglanderveen JO13-1 Zuidvogels JO13-1  

174820 08:30 Hooglanderveen JO13-2 Laren 99 JO13-1  

173355 10:45 Hooglanderveen JO13-4 Oranje-Wit JO13-1  



 

 

     160551 10:00 Hooglanderveen JO12-2 Hercules JO12-2  

160874 08:30 Hooglanderveen JO12-5 Jonathan JO12-7  

160507 08:30 Hooglanderveen JO12-6 Hoogland JO12-4  

161453 08:30 Hooglanderveen JO12-7 Woudenberg JO12-2  

158711 10:00 Hooglanderveen JO11-2 Hoogland JO11-2  

159071 08:30 Hooglanderveen JO11-4 VOP JO11-2  

158818 10:00 Hooglanderveen JO11-5 CJVV JO11-3  

157941 10:00 Hooglanderveen JO11-8 Nieuwland JO11-3  

154744 10:45 Hooglanderveen JO10-2 Victoria JO10-2  

155886 10:45 Hooglanderveen JO10-3 DOVO JO10-2  

155095 12:00 Hooglanderveen JO10-4 Nieuwland JO10-2  

155064 10:45 Hooglanderveen JO10-7 Hoogland JO10-5  

156676 12:00 Hooglanderveen JO10-10 Roda 46 JO10-7  

152957 09:30 Hooglanderveen JO9-1 DOVO JO9-1  

153062 10:45 Hooglanderveen JO9-2 DOSC JO9-2  

152285 09:30 Hooglanderveen JO9-5 Hoogland JO9-4  

152832 09:30 Hooglanderveen JO9-7 VVZA JO9-2  

150842 09:30 Hooglanderveen JO8-2 Waterwijk JO8-3  

151252 08:30 Hooglanderveen JO8-3 IJsselmeervogels JO8-2  

150566 08:30 Hooglanderveen JO8-6 Roda 46 JO8-4  

150151 08:30 Hooglanderveen JO8-7 Hees JO8-1  

150563 08:30 Hooglanderveen JO8-8 Spakenburg JO8-4  

172468 14:15 Hooglanderveen MO19-1 Alliance 22 MO19-1  

170650 11:30 Hooglanderveen MO15-1 HDS MO15-1  

169099 09:00 Hooglanderveen MO13-3 CJVV MO13-2  

161517 12:00 Hooglanderveen MO11-3 AFC Quick 1890 MO11-1  

 

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

139924 12:30 Altius JO19-2 Hooglanderveen JO19-2  

140065 12:05 Nieuwland JO19-5 Hooglanderveen JO19-3  

136549 10:30 Zuidvogels JO17-2 Hooglanderveen JO17-3  

134077 14:15 VRC JO16-2 Hooglanderveen JO16-4  

135196 12:30 Victoria JO16-4 Hooglanderveen JO16-5  

46648 11:45 CJVV JO15-1 Hooglanderveen JO15-1  

178443 10:30 DEV Doorn JO15-3 Hooglanderveen JO15-5  

40560 10:15 AFC Quick 1890 JO14-1 Hooglanderveen JO14-1  

176870 10:00 Hees JO14-1 Hooglanderveen JO14-5  

173632 08:30 Merino's De JO13-1 Hooglanderveen JO13-3  

175301 08:30 Roda 46 JO13-3 Hooglanderveen JO13-5  

175716 09:45 Soest SO JO13-5 Hooglanderveen JO13-7  

160811 11:00 VVZ '49 JO12-1 Hooglanderveen JO12-1  



 

 

     160771 09:30 Roda 46 JO12-2 Hooglanderveen JO12-4  

159979 08:30 TOV JO12-2 Hooglanderveen JO12-8  

158340 10:00 CJVV JO11-1 Hooglanderveen JO11-1  

159070 08:30 CJVV JO11-2 Hooglanderveen JO11-3  

157596 09:00 Achterveld SV,JO11-2JM Hooglanderveen JO11-7  

156336 09:30 SDO JO10-1 Hooglanderveen JO10-1  

154993 08:30 VOP JO10-1 Hooglanderveen JO10-5  

155718 08:30 Nieuwland JO10-5 Hooglanderveen JO10-8  

155671 08:30 Spakenburg JO10-2 Hooglanderveen JO10-9  

156153 09:20 Eemnes JO10-4 Hooglanderveen JO10-11  

152128 09:30 SDO JO9-1 Hooglanderveen JO9-3  

153293 09:45 Hoogland JO9-3 Hooglanderveen JO9-4  

152662 12:45 Nieuwland JO9-3 Hooglanderveen JO9-6  

153753 10:00 Amsvorde JO9-4 Hooglanderveen JO9-8  

151921 10:45 Hoogland JO8-2 Hooglanderveen JO8-1  

151786 09:45 Spakenburg JO8-3 Hooglanderveen JO8-4  

150183 09:00 VVZA JO8-2 Hooglanderveen JO8-5  

151430 08:45 Musketiers JO8-1 Hooglanderveen JO8-9  

172895 15:45 Nieuwland MO19-1 Hooglanderveen MO19-2  

172013 13:00 Maarssen MO17-1 Hooglanderveen MO17-1  

170160 11:15 UVV MO15-3 Hooglanderveen MO15-2  

169109 08:30 Sporting 70 MO13-1 Hooglanderveen MO13-1  

168983 08:45 UVV MO13-2 Hooglanderveen MO13-2  

161760 08:45 AC Amsterdam MO11-1 Hooglanderveen MO11-1  

161794 08:30 DOVO MO11-1 Hooglanderveen MO11-2  

152577 09:00 KVVA JO9-1 Hooglanderveen MO9-1  

153895 08:45 AFC Quick 1890 MO9-1 Hooglanderveen MO9-2  

 

Zondag    13 februari  2022: 

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

Oefen 14:00 Hooglanderveen 1 Kampong 1  

144132 10:30 Hooglanderveen 2 Abcoude 2  

81632 10:45 Hooglanderveen 4 Allen Weerbaar 4  

87486 13:00 Hooglanderveen 8 Olympia '25 6  

85705 13:30 Hooglanderveen 9 Kampong 22  

89961 13:15 Hooglanderveen 10 APWC 4  

 
 
 
 
 
 



 

 

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

80445 11:30 APWC 2 Hooglanderveen 5  

78487 13:00 BVV 31 4 Hooglanderveen 6  

82307 11:00 Achterveld 2 Hooglanderveen 7  

149012 13:30 RKAVIC O23-1 Hooglanderveen O23-1  

86374 11:00 Hercules VR1 Hooglanderveen VR1  

 
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 6 februari:        Wedstrijden zondag 13 februari: 
                 DWS – PVCV  
                 FC Jeugd – Roda’23    
Géén inhaalwedstrijden         De Meer – IVV             
 
 
2e klasse B per 6 februari 2022:  

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 

 
 
 
 
 
 


