
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

                49e jaargang  nr. 35 – wk 17 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Dit seizoen 2021-2022 géén thuis toernooi. 
Helaas zijn er géén aanmeldingen gekomen op de oproep voor de functie van coördinator 
thuis toernooi. 
Dit heeft de club helaas moeten doen besluiten om het thuis toernooi te annuleren. Nadat 
het twee jaar niet door heeft kunnen gaan door corona, is het des te spijtiger dat het nu in 
het jubileumjaar geannuleerd moet worden. 
Dit geeft het belang van vrijwilligers goed weer. 
Zonder vrijwilliger kunnen activiteiten geen doorgang vinden. 
Het bestuur. 
bestuur@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ Uittoernooien seizoen 2021-2022 zelf regelen. 
Helaas hebben wij ook geen coördinator kunnen vinden voor de uittoernooien. Hierdoor 
moeten de trainers én leiders nu zelf een eventueel uittoernooi regelen. De richtlijn is is 
maximaal 2 toernooien per team en heel simpel: aanmelden is meedoen. 
Een toernooi regelen is zeer veel werk met zeer veel schema's en vrijwilligers die bergen werk 
verzetten. Je na aanmelding weer afmelden is geen fijn visitekaartje, dus check goed of je 
team ook kan voordat je je aanmeldt namens vv Hooglanderveen. 
Bij deelname dit graag ook even doorgeven via  
voorzitter-wedstrijdzaken@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ Vrijwilligers gezocht voor het jeugdkamp. 
Voor het jeugdkamp 2021/2022 dat plaats zal vinden op 27 en 28 mei (daags na Hemelvaart) 
zoeken wij nog vrijwilligers! 
Het jeugdkamp is jaarlijks één van de leukste activiteiten voor onze jeugdspelers en hier 
wordt dan ook altijd lang over nagepraat door de jeugd. Ook voor deze activiteit geldt, vele 
handen maken licht werk. 
Via onderstaande link (welke) kan je zien voor welke taken wij nog vrijwilligers zoeken en 
meld je aan.  

mailto:bestuur@vvhooglanderveen.nl
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Na aanmelding wordt er contact met je opgenomen voor verdere informatie. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEuNAYpqujb_y28BxqwdqZQ8ye5vSBJEaArdYy
Qk5QWf-JJg/viewform 
Graag tot ziens bij het jeugdkamp! 
jeugdkamp@vvhooglanderveen.nl 

 

➢ VV Hooglanderveen op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. 
Het hoofdsponsorschap van Van Essen Catering & Events loopt dit seizoen 2021/2022 ten 
einde. Sponsor Van Essen heeft aangegeven na deze termijn het hoofdsponsorschap niet te 
verlengen. 
Van Essen zal de club in een mildere vorm blijven sponsoren en de komende 3 seizoenen 
zichtbaar blijven op de mouw van onze jeugd-shirts. 
We zijn van Essen dankbaar voor het hoofdsponsorschap in de afgelopen vier seizoenen en 
zijn natuurlijk blij dat zij als sponsor aanblijven. 
De sponsorcommissie gaat op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor met ingang van het 
nieuwe seizoen 2022/2023. 
Voorzitter sponsorcommissie 
sponsoring@vvhooglanderveen.nl 

 

➢ Meivakantie. 
In verband met de Meivakantie van volgende week is er de komende 2 zaterdagen een 
inhaalprogramma gepland. Een beperkt programma dus. 
Of er voor die week ook nog afspraken zijn gemaakt over de trainingen is bij redactie van De 
Dribbelaar niet bekend.  Wel is bekend dat de Euro League. = de onder 6, op zondag 1 mei 
en zondag 8 mei niet trainen. 

 

➢ Nieuwe terrastafels met dank aan Afas en Zwaartafelen. 
Met trots kunnen we melden dat er afgelopen week vast 4 van de in totaal 8 nieuwe 
terrastafels zijn geplaatst. We hebben dit voor elkaar kunnen krijgen met medewerking van 
Afas en Zwaartafelen waarvoor wij onze grote dank uitspreken! 
Zeker met dit mooie weer een échte aanwinst voor de vereniging. 
Graag tot snel op ons terras! 
Commissie Facilitair  facilitair@vvhooglanderveen.nl 
Foto’s staan op de website van de vereniging. 
 

➢ Speeldagenkalenders Meisjes Onder 13 – Meisjes Onder 20 bekend. 
Alle speeldagenkalenders voor het amateurvoetbal van het seizoen 2022/’23 zijn bekend, dus 
ook die voor de vernieuwde MO13 t/m MO20 competities.  
Deze meidencompetities in Noord/Oost en West beginnen het komende seizoen in het 
weekeinde van 3 september 2022. In Zuid beginnen de competities een week later, op 
zaterdag 10 september 2022. 
Voor de MO13 t/m MO20 staan er afhankelijk van het district 27 of 28 wedstrijddagen op de 
speelkalender. We streven ernaar om alle teams minimaal 24 wedstrijden aan te bieden. 
Naast de wedstrijddagen staan er ook vrije- en inhaaldagen op de speeldagenkalender. 
Bekervoetbal is niet meer opgenomen in de speeldagenkalender van de MO13 t/m MO20. 
De wedstrijden in Fase 1 gespeeld t/m 8 oktober worden meegenomen in de herindelingen 
voor Fase 2.  
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEuNAYpqujb_y28BxqwdqZQ8ye5vSBJEaArdYyQk5QWf-JJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEuNAYpqujb_y28BxqwdqZQ8ye5vSBJEaArdYyQk5QWf-JJg/viewform
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     Fase 2 start op 29 oktober, alleen de wedstrijden gespeeld t/m 10 december worden 
meegenomen in de herindelingen voor Fase 3.  
Fase 3 vangt aan op 21 januari, de wedstrijden gespeeld t/m 27 mei worden meegenomen in 
de poule-indeling van de toernooidag.  
De toernooidag is onderdeel van de competitie en vindt plaats op zaterdag 10 juni 2023. Alle 
teams die hebben deelgenomen aan Fase 3 nemen ook deel aan de toernooidag. 
 
Enkele belangrijke zaken voor het seizoen 2022/’23 op een rij: 

• De Meiden Onder 20 competitie komt in de plaats van de Meiden Onder 19 competitie. 

• De MO13, MO15, MO17 en MO20 competities hebben een categorie A meiden en categorie 
B meiden. 

• In de categorie B meiden is 11 tegen 11 de spelvorm waarbij uitgeweken kan worden naar 
een 9 tegen 9 spelvorm, indien de aantallen niet toereikend zijn. In de categorie A meiden 
wordt er uitsluitend 11 tegen 11 gespeeld. Bekijk hier meer informatie over. 

• In alle MO13 t/m MO20 competities wordt er in vier fases gespeeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de schoolvakanties. 

• In de categorie A meiden worden er, vanaf het voorjaar, landelijke competities gevormd. 

• Als afsluiting van het seizoen komt er een toernooi (Fase 4). 
 

Fase 4: de toernooidag 
Fase 4 is een toernooi(dag) voor alle teams die hebben meegedaan aan Fase 3.  
Het is een daadwerkelijk onderdeel van de competitie, want dit is een sterke wens van de 
meiden zelf. Het kan in een uitzonderlijke situatie zo zijn dat Fase 3 door overmacht niet is 
uitgespeeld. In dit geval kan de toernooi(dag) nog ruimte bieden om de eindrangschikking 
van de competitie te bepalen. De toernooien worden gespeeld met 4 tot 6 teams. 
 

FASENVOETBAL MO13 T/M MO20 
We gaan 4 fasen aanbieden tijdens het seizoen, waarin we alle teams minimaal in totaal 24 
wedstrijden willen laten spelen. We kiezen voor 4 fasen, zodat we vaker kunnen herindelen 
en teams dus eerder op het juiste niveau kunnen voetballen. Dit moet ertoe leiden dat 
meiden minder vaak met grote uitslagen als 8-0 of 13-1 te maken krijgen, iets wat 
momenteel in één derde van alle wedstrijden bij de meidenjunioren-competities voorkomt. 
Aan MO13 t/m MO20 wordt geen bekervoetbal aangeboden. 
 

Najaar 
In het najaar spelen de teams 2 fasen. In fase 1 voetballen de teams 6 of 7 wedstrijden. We 
zien deze fase als een indicatiefase op basis van de vrije inschrijvingen. In fase 2 voetballen de 
teams 7 wedstrijden. We zien deze fase als een controlefase om de herindelingen te 
controleren. 
In fase 1 en 2 kan het voorkomen dat niet tegen alle tegenstanders in de poule wordt 
gespeeld. Voor deze fasen geldt dat niet als een probleem, omdat zij dienen als hulp bij het 
bepalen van het juiste niveau voor fase 3. 
 

Voorjaar 
In het voorjaar spelen de teams ook 2 fasen: een lange fase en een toernooi. In fase 3 
voetballen de teams 14 wedstrijden, dus een hele competitie. Dit doen we op verzoek van de 
meiden zelf. Zij vinden het eerder herindelen zeer nuttig, maar ervaren het ook als een 
uitdaging om in een seizoen wel een hele competitie te kunnen voetballen. 
Fase 4 is een toernooi(dag) voor alle teams die hebben meegedaan aan fase 3. Het is een 
daadwerkelijk onderdeel van de competitie, want dit is een sterke wens van de meiden zelf. 

https://www.knvb.nl/info/65915/categorie-en-b-mo13-tm-mo20
https://www.knvb.nl/info/65915/categorie-en-b-mo13-tm-mo20
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/vernieuwen-competitieaanbod-mo13---mo20/wedstrijdvormen-11-tegen-11-en-9-tegen-9


 

 

     Het kan in een uitzonderlijke situatie zo zijn dat fase 3 door overmacht niet is uitgespeeld. In 
dit geval kan de toernooi(dag) nog ruimte bieden om de eindrangschikking van de competitie 
te bepalen. De toernooien worden gespeeld met 4 tot 6 teams. 
 

Herindelingen  
De herindelingen vinden in principe plaats tussen de fasen. Alleen bij hoge uitzondering vindt er een 
herindeling plaats gedurende een fase. Tussen de fasen zullen de teams worden heringedeeld op 
basis van de uitslagen. Door middel van het spelen in meerdere fasen, kan er door de KNVB sneller en 
op twee momenten, tussen de fases, worden heringedeeld. De herindelingen zijn verplicht en 
worden, zoals hierboven vermeld, uitsluitend gedaan op basis van de resultaten. Hiervoor hoeven 
geen verzoeken meer worden ingediend. 
 

Uitspelen competitie  
In het geval dat fase 3 niet uitgespeeld kan worden, bijvoorbeeld door overmacht in een 
uitzonderlijke situatie of wanneer de fase eindigt in een gelijke stand, dan heeft de 
competitieplanner het recht om te bepalen welk gevolg dit heeft voor de indeling van de 
toernooidag. In dit geval kan een competitieplanner de indeling doen op basis van:  
1. Gemiddeld aantal punten  
2. Onderling gespeelde wedstrijden  
3. Doelpuntengemiddelde  
4. Doelpunten voor  
5. Loting  
 
Opvullen open plaatsen  
Op het moment dat er open plaatsen vallen in een competitie, bijvoorbeeld door een 
terugtrekking, dan heeft de competitieplanner het recht om te bepalen welk gevolg dit heeft 
voor de indeling van de toernooidag. In dit geval kan een competitieplanner de indeling doen 
op basis van:  
1. Gemiddeld aantal punten  
2.Onderling gespeelde wedstrijden  
3. Doelpuntengemiddelde  
4. Doelpunten voor  
5. Loting  
 

Waarom een toernooidag? 
Om het aantal grote uitslagen terug te dringen gaat er in vier fasen gevoetbald worden. Dit 
geeft ons de kans om twee herindelingsmomenten te laten plaatsvinden.  
Na fase 3 vindt er een toernooi plaats ter afsluiting van het seizoen. We doen dit onder meer 
omdat het een sterke wens is van de meiden zelf om meer toernooien te spelen. Zij zien dit 
als toegevoegde waarde voor hun voetbalplezier. De toernooidag is de afsluiting van het 
seizoen en onderdeel van de competitie. Alle teams in de leeftijdsgroepen MO13, MO15, 
MO17 en MO20 die deelnemen aan fase 3, nemen ook deel aan de toernooidag. Deze 
toernooien geven de competities een extra dynamiek. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      
Welke kansen biedt deze toernooidag nog meer? 

• Een leuke voetbaldag voor alle meiden. Ieder meidenteam kan in ieder geval één toernooi 
spelen per seizoen. 

• Meer binding creëren binnen/tussen de teams en met de vereniging. 

• Eindrangschikking kunnen bepalen voor de competitie als de competitie niet is uitgespeeld. 

• Mogelijk uitstroom voorkomen en samenwerking stimuleren. 

• Interessant voor promotionele en commerciële doeleinden. 
 

Landelijk en regionale toernooien 
De toernooien worden zowel landelijk als regionaal gespeeld. De nummers 1 uit de 
hoofdklasse MO13 en MO15 én de nummers 1 en 2 uit de divisie van MO17 en MO20 spelen 
een landelijk toernooi. Alle overige teams gaan regionale toernooien spelen die 
georganiseerd worden door de verenigingen zelf. 
 

Meidenvoetbaldag 
De toernooien worden georganiseerd bij en door verenigingen met één of meerdere teams in 
de competitie. Verenigingen kunnen ruim van tevoren aangeven of ze gastvereniging willen 
zijn van één of meerdere toernooien. Een toernooidag organiseren is ook uitermate geschikt 
voor promotionele en commerciële doeleinden. Verenigingen een toernooi organiseren, 
kunnen deze dag bijvoorbeeld aangrijpen om er een echte meidenvoetbaldag van te maken 
op de eigen vereniging. Door naast het toernooi bijvoorbeeld proeftrainingen, een 
penaltybokaal of pannavoetbal te organiseren, benut je deze dag optimaal voor 
ledenwerving, binding binnen de teams en met de vereniging en behoud van speelsters. 
 

Het vervolg 
Voor de start van het nieuwe seizoen verstrekt de KNVB meer informatie over de 
toernooiopzet. 

 

➢ Hooglanderveen speelt gelijk tegen DCG 
Hooglanderveen heeft verzuimd om de drie punten mee te nemen vanuit Amsterdam. Beide 
ploegen gingen voor de volle winst. Hooglanderveen kwam sterk uit de startblokken. In de 
15e minuut kwam het bijna op een 1-0 voorsprong. Danny de Graaf stuurde Ilias Bezzahi de 
diepte in. De linkerspits speelde de bal op het juiste moment perfect breed op de inkomende 
Jesse van Dijk, maar de linker centrale verdediger zag zijn ingeschoten bal op de paal 
belandden. 
Drie minuten later was het wel raak. De keeper van DCG verkeek zich op een diepe bal van 
Mehmet Kaya, waarna Danny de Graaf de bal beheerst in het lege doel kon koppen. In de 24e 
minuut kwam Hooglanderveen op een 2-0 voorsprong. Pim Gijtenbeek ging goed door over 
links en bereikte met een afgemeten teruggetrokken pass Hicham Zeddi op de rand 
strafschopgebied. Hicham Zeddi rond de perfecte aanval af met een droge knal in de 
rechterbenedenhoek. 
Daarna werd Hooglanderveen wat slordiger aan de bal. In de 31e minuut kwam DCG terug in 
de wedstrijd. Abderahmane Ouabba knalde vanaf een meter of twintig de bal keihard in de 
bovenhoek. 
Na rust leek het of Hooglanderveen nog niet helemaal bij de les was. Binnen een kwartier 
stond de 2-2 op het scorebord. Anass Behammouch scoorde vanuit een verre ingooi de 
gelijkmaker. Hooglanderveen leek wakker geschud. Het gooide de schroom weer van zich af. 
In de 62e minuut ging Jelmar van Dijk goed door over rechts, maar zijn goed ingeschoten bal 
verdween via de lat weer in het speelveld. Vier minuten later was Hooglanderveen opnieuw 



 

 

     dichtbij de 3-2 voorsprong. Ilias Bezzahi haalde vanaf een meter of 14 keihard uit. Zijn inzet 
had een beter lot verdiend, maar via de onderkant van de lat stuiterde de bal uit de 
doelmond. 
Beide ploegen gingen daarna nog op zoek naar de winnende treffer, maar gescoord werd er 
niet meer. De goed leidende scheidsrechter Jongejan maakte er na 90 minuten een einde aan 
deze spannende wedstrijd, waarin het “houtwerk” en een matig kwartiertje net na rust een 
zege voor Hooglanderveen in de weg zat. 
Scoreverloop;   0-1 Danny de Graaf  0-2 Hicham Zeddi 
1-2 Abderahmane Ouabba   2-2 Anass Benhammouch 

 

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    30 april   2022: 

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

140381 11:45 Hooglanderveen JO19-1 CDW JO19-2  

173803 10:00 Hooglanderveen JO13-4 GVVV JO13-3  

1 11:30 Hooglanderveen JO16-1 Delta Sports JO16-1  

 

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

139162 13:30 JSV Nieuwegein JO18-2 Hooglanderveen JO18-2  

136549 12:15 Zuidvogels JO17-2 Hooglanderveen JO17-3  

135332 11:15 Roda 46 JO16-2 Hooglanderveen JO16-2  

134809 10:30 Spakenburg JO16-2 Hooglanderveen JO16-3  

182012 13:15 AFC Quick 1890 JO16-4 Hooglanderveen JO16-4  

177409 10:30 Loosdrecht JO14-1 Hooglanderveen JO14-3  

207366 12:00 SDZ MO13-1 Hooglanderveen JO13-6  

211931 12:30 Reiger Boys MO19-1 Hooglanderveen MO19-1  

 

Zondag       1 mei    2022:  

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

19018 14:00 Hooglanderveen 1 Theole 1 C.D. Peetoom 

86149 10:45 Hooglanderveen 3 Kampong 5 H. Sharif 

80929 10:30 Hooglanderveen 4 Hoogland 5  

88593 11:00 Hooglanderveen 7 Hooglanderveen 6  

78483 13:45 Hooglanderveen 8 Patria 2  

88968 13:30 Hooglanderveen 9 Sporting 70 5  

148804 13:00 Hooglanderveen O23-1 AFC IJburg O23-2  

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


 

 

      

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

84667 11:30 Ouderkerk 2 Hooglanderveen 2 B.J. Bos 

88593 11:00 Hooglanderveen 7 Hooglanderveen 6  

83295 11:00 Laren 99 4 Hooglanderveen 10  

 

Zaterdag      7 mei    2022: 

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

139645 13:00 Hooglanderveen JO19-2 Huizen JO19-2  

146213 13:00 Hooglanderveen JO18-1 SVM JO18-1  

181010 12:00 Hooglanderveen JO14-3 Buitenboys JO14-3  

186286 10:00 Hooglanderveen JO12-5 Cobu Boys JO12-1  

1 10:00 Hooglanderveen JO16-1 Delta Sports JO16-1  

1 10:30 Hoogl.veen JO11-1/JO12-1 Elinkwijk JO11-1/JO12-1  

1 10:00 Hooglanderveen JO13-1 Hoogland JO13-1  

 

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

140784 14:00 IJsselmeervogels JO19-2 Hooglanderveen JO19-3  

138595 12:00 CDW JO17-2 Hooglanderveen JO17-2  

138324 10:30 Eemdijk JO17-1 Hooglanderveen JO17-3  

 

Zondag      8 mei    2022: 

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

20341 14:00 Hooglanderveen 1 PVCV 1  

77928 10:30 Hooglanderveen 2 IVV 2  

148802 13:30 Hooglanderveen O23-1 PVCV O23-1  

 

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

77617 11:30 Buitenveldert 3 Hooglanderveen 3  

82168 13:00 Buitenboys 9 Hooglanderveen 4  

80743 14:00 KVVA 4 Hooglanderveen 7  

86550 11:00 AFC Quick 1890 4 Hooglanderveen 8  

79172 14:00 Patria 2 Hooglanderveen 10  

 
 
 
 
 
 



 

 

      
 
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 24  april:        Wedstrijden zondag 1 mei:   
DCG – Hooglanderveen   2 – 2       FC Weesp – VVIJ  
DWS – FC Weesp     2 – 2       Hooglanderveen – Theole  
Nieuw Utrecht – FC Jeugd  0 – 4       IVV – DWS  
SO Soest – De Meer    5 – 2       FC Jeugd – DCG  
Theole – IVV      2 – 0       De Meer – Roda’23 
VVIJ – PVCV       1 – 2       PVCV – Nieuw Utrecht 
Roda’23 = vrij             SO Soest = vrij 
 
2e klasse B per 24 april  2022:  

1. De Meer 17-37 

2. Theole 18-36 

3. IVV 17-34 

4. SO Soest 18-28 

5. Roda’23 17-26 

6. Hooglanderveen 17-26 

7. DCG 18-24 

8. FC Weesp 18-21 

9. PVCV 17-20 

10. DWS 18-20 

11. VVIJ 18-18 

12. Nieuw Utrecht 17-12 

13. FC Jeugd 18-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


