
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

                49e jaargang  nr. 40 – wk 22 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Inleveren digitale pasfoto voor spelerspas. 
Alle voetballers en voetbalsters die zijn geboren in 2011 en komend seizoen dus overgaan 
naar de onder 12 moeten een pasfoto hebben op hun digitale spelerspas. 
Wij doen daarom de dringende oproep om deze foto’s nu al in te leveren. 
Je kunt deze digitale foto met jouw eigen telefoon maken en deze daarna sturen naar 
ledenadministratie@vvhooglanderveen.nl 
Let op: Een foto van alleen hoofd en schouders. Alle andere soorten foto’s zijn niet geldig. 
 

➢ Ook de MO11.1 kampioen (voor de 3e keer). 
Het is natuurlijk de tijd dat de kampioenen bekend worden. Ook de MO11-1 zijn kampioen 
geworden, zelfs voor de 3e keer dit seizoen. Dat komt onder andere door het 3-fase model 
dat de KNVB heeft ingevoerd. Belangrijker, het is gewoon een erg goed stel ... 
Een mooi artikel in Stad Amersfoort is een terecht eerbetoon aan deze voetbalsters.  
Klik op de link om het te lezen. 
 

➢ Doelpuntenfestijn FC Weesp – Hooglanderveen 5 – 5  

Scheidsrechter Kamal el Hajjaj 
In een vermakelijke en doelpuntrijke pot voetbal heeft het eerste elftal met 5-5 gelijk 
gespeeld tegen FC Weesp. 
In de 4e minuut schoot Achraf Lamhamdi FC Weesp naar een 1-0 voorsprong. 
Hooglanderveen kreeg daarna diverse mogelijkheden op de gelijkmaker, maar helaas stond 
het vizier van de Hooglanderveense voorwaartsen niet op scherp. Ook werd Hooglanderveen 
een penalty onthouden nadat Danny de Graaf onreglementair werd vastgehouden in het 
strafschopgebied. In de 39e minuut legde scheidsrechter El Hajjaji de bal aan de andere kant 
wel op de stip. Milan Geertsma benutte de toegekende strafschop feilloos. Vier minuten later 
scoorde dezelfde Milan Geerstma de 3-0. Net voor rust kwam Hooglanderveen enigszins 
terug in de wedstrijd door een benutte strafschop van Yucel Yagli. 
In de 17e minuut na rust leek de wedstrijd beslist, na de 4-1 door Jesse Rijnsburger. 
Hooglanderveen ging niet bij de pakken neer zitten. Mehmet Kaya scoorde vanaf rand 
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     strafschopgebied met een droge knal de 4-2. Twee minuten later verkleinde Menno Bos de 
achterstand tot 4-3. Na half uur spelen kwam FC Weesp weer op een riante voorsprong door 
de derde goal van Milan Geertsma. Hooglanderveen bleef knokken voor een beter resultaat. 
In de 40e minuut schoot Hicham Zeddi op de paal en vanuit de rebound tikte Laslo Duister de 
bal binnen 5-4. In de laatste seconden van de wedstrijd sloeg Menno Bos nog een keer toe en 
met zijn tweede goal bepaalde hij de eindstand op 5-5. 
Scoreverloop:   
1-0  Achraf Lamhamdi  4-2  Mehmet Kaya  
2-0 Milan Geertsma   4-3  Menno Bos 
3-0  Milan Geertsma   5-3  Milan Geertsma 
3-1  Yucel Yagli     5-4  Laslo Duister 
4-1  Jesse Rijnsburger   5-5  Menno Bos 

 

➢ Vrijdag 3 juni laatste keeperstraining van dit seizoen. 
BESTE OUDERS, KEEPERS EN KEEPSTERS,  
HET VOETBALSEIZOEN 2021-2022 ZIT ER WEER BIJNA OP, ER WORDEN NOG EEN AANTAL 
TOERNOOIEN GESPEELD EN DE GROTE VAKANTIE LONKT VOOR IEDEREEN, EVEN BIJKOMEN 
EN DAARNA BEGINNEN DE VOORBEREIDINGEN ALWEER VOOR HET SEIZOEN 2022-2023. 
AANSTAANDE VRIJDAG 3 JUNI HEBBEN WE OOK DE LAATSTE KEEPERSTRAINING VOOR DE 
VRIJDAGKEEPERS VAN DIT SEIZOEN, EEN SEIZOEN MET PIEKEN EN DALEN IN DE OPKOMSTEN 
BIJ DE TRAININGEN.  
NET ALS AFGELOPEN VRIJDAG TRAINEN DE KEEPERS/STERS VAN HET EERSTE EN TWEEDE UUR 
GEZAMENLIJK VAN 17.00-18.00 UUR EN DE GROEP VAN HET DERDE UUR BEPAALT IN 
OVERLEG MET TRAINER MARCO HOELAAT ZIJ TRAINEN.  
DUS DE KEEPERS/STERS VAN DE 08 T/M 012 TRAINEN VRIJDAG VAN 17.00-18.00 
UUR......EN........ELKE KEEPER/STER MAG EEN VRIENDJE/VRIENDINNETJE MEENEMEN OM DIT 
SEIZOEN OP EEN MOOIE MANIER AF TE SLUITEN, NA DE WARMING-UP GAAN WE 
UITSLUITEND KEEPERSWEDSTRIJDEN/SPELVORMEN DOEN DIE GEMAAKT WORDEN DOOR DE 
ASSISTENT-KEEPERSTRAINERS.  
WANNEER DE KEEPERSTRAININGEN WEER WORDEN OPGESTART IS NOG NIET BEKEND, T.Z.T. 
ONTVANGT IEDEREEN HIEROVER DE EERSTE NIEUWSBRIEF VAN HET NIEUWE SEIZOEN.  
EN MOCHTEN ER NOG VERDERE VRAGEN ZIJN, MAIL NAAR : 
vrijdagkeepersvvHveen@gmail.com    
ALLE KEEPERSTRAINERS WENSEN DE OUDERS EN HUN KIDS EEN FIJNE AFSLUITING VAN DIT 
SEIZOEN.....GA DAN EERST LEKKER OP VAKANTIE....MAAR KOM GEZOND EN WEL TERUG OP 
DE EERSTE TRAININGSAVOND IN HET NIEUWE SEIZOEN.  
KEEPERSGROETEN..........INGE REHORST, HOOFDKEEPERSTRAINER/COORDINATOR VAN DE 
VRIJDAG. 
 

➢ Vacature coördinator dames onderbouw. 
Vanaf het nieuwe seizoen zoekt de afdeling dames voetbal een nieuwe coördinator dames 
onderbouw. 
Als coördinator dames onderbouw ben je verantwoordelijk voor het voetbaltechnische en 
organisatorische reilen en zeilen voor alle teams binnen jouw leeftijdsgroep MO9/MO11 en 
eventueel MO13. Je bent het eerste aanspreekpunt voor trainers en leiders van betreffende 
meidenteams en werkt nauw samen met de coördinator dames bovenbouw en voorzitter 
dames. Wij werken als een hecht team goed samen en je staat er nooit alleen voor. 
Ook valt de teamindeling van de meidenteams binnen jouw leeftijdscategorie. Als 
leeftijdscoördinator maak je onderdeel uit van de Commissie dames, die periodiek als 
commissie vergadert. 
De leeftijdsgroepen bij de dames onderbouw bestaan uit gemiddeld 8 teams. 
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     Wij zoeken per functie een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om zijn/haar energie te 
steken in deze leeftijdsgroepen. Kennis van het voetbalspelletje is niet benodigd; 
enthousiasme en organisatorisch vermogen zijn de belangrijkste eigenschappen. 
Het belangrijkste is dat je de verbindende schakel vormt tussen club, spelers, leiders/trainers 
en ouders. Als coördinator zoek je proactief de verbinding en informeer je de mensen wat 
substantieel bijdraagt aan het voetbalplezier en clubgevoel van eenieder. 
Met het bekleden van één van deze functies geef je volledig invulling aan de 
vrijwilligerspunten die per seizoen behaald moeten worden. Je wordt dan vrijgesteld van de 
extra contributie 2022 / 2023. 
Mocht je interesse hebben voor een kop koffie, op de club of online, neem dan even contact 
op met: 
Voorzitter Commissie Dames:  
Remco de Graaf - voorzitter-dames@vvhooglanderveen.nl 

 
 

Kleding inleveren jeugd. 
Beste jeugdspelers, ouders en leiders, 
Het seizoen loopt op zijn einde en voor volgend seizoen worden we geheel in het nieuw gestoken 
door onze sponsor, 123 Inkt. 
Dit betekend dat alle kleding, dus ook de wedstrijdtas en het presentatiepak, ingeleverd dient te 
worden aan het einde van het  seizoen. 
Het inleveren van de kleding kan op de volgende dagen. 
Zaterdag  02 Juli tussen 9.00 uur en 16.00 uur 
Maandag      04 juli tussen 19.00 uur en 21.00 uur 
Dinsdag         05 Juli tussen 19.00 uur en 21.00 uur 
Woensdag    06 Juli tussen 19.00 uur en 21.00 uur 
Donderdag   07 Juli tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 
Zaterdag       09 Juli tussen 12.00 uur en 16.00 uur 
 
Het presentatiepak en de wedstrijdtas dient door de speler / speelster zelf te worden ingeleverd. 
De wedstrijdkleding, dus de broeken, shorts en shirts en aanvoerdersband (indien aanwezig) dienen 
door de leider / trainer ingeleverd te worden in de teamtas.  (Dit wordt dus niet individueel 
ingeleverd). 
Verder dient ook de polo van de leiders / trainers in deze tas te worden ingeleverd, ook als je 
volgend seizoen weer leider / trainer bent. 
Dus als je afgelopen seizoen de kleding aan de spelers / speelsters hebt meegegeven, dan dient dit 
dus allemaal weer ingenomen te worden door de leider, zodat hij / zij dat weer in de teamtas terug 
kan doen, en 
het zo kan inleveren. 
De krat inclusief de bidons dienen ook ingeleverd te worden bij de wedstrijdtas. 
De ballen, hoedjes, ballennet en hesjes dienen allemaal in de locker te worden gedaan 
De coachjas hoef je niet in te leveren, als je volgend seizoen weer leider / trainer bent. 
Indien je stopt als leider / trainer, dan dient deze wel te worden ingeleverd. 
Met vriendelijke groet, 
Coen Mulder 
kleding-jeugd@vvhooglanderveen.nl 
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     Los in het grote jubileumweekend 17 – 18 – 19 juni. 
Het jubileumjaar van VV Hooglanderveen nadert zijn hoogtepunt. Na de formele plechtigheden in op 
8 juli vorig jaar, door corona een paar weken na de officiële verjaardag op 14 juni, en na diverse 
andere jubileumactiviteiten als het Glow-in-the-dark toernooi, het Krasse Knarren Toernooi, de 
Voetbal Pubquiz en het Dartstoernooi, vieren we op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni het 
grote afsluitende jubileumweekend. 
Voor iedere leeftijdsklasse zijn er verschillende activiteiten. Op veld 3 verschijnt een grote feesttent, 
uiteraard in onze clubkleuren geel/blauw, waar alle activiteiten zullen plaatsvinden. Het hele 
weekend wordt één groot spektakel. Met optredens van onder anderen Thomas Berge, DJ Barend 
van Deelen en wereldkampioen groundmoves Nasser el Jackson wordt dit een weekend dat we niet 
gauw zullen vergeten! 
 

Vrijdag 17 juni  van 14.00 – 16.30 uur  >>  Seniorenmiddag 
We trappen het jubileumweekend af met een heerlijke middag speciaal voor alle senioren uit het 
dorp en Vathorst. In samenwerking met de Zonnebloem worden de ouderen verwelkomd in de 
feesttent. Daar wacht ze een uitbundig muzikaal programma met accordeonist Peter Bruys, 
Zeemanskoor De Eemvaarders uit Amersfoort én, als kers op de taart, een optreden van Good Old 
Ronnie Tober. Gegarandeerd dat het bekende “Breng die rozen naar Sandra” uit alle keeltjes zal 
klinken! Toegang gratis voor de doelgroep. Aanmelden via de aanmeld bus bij het zorgcentrum en 
via Ada Kok van de Zonnebloem. 
 

Vrijdag 17 juni   van 20.00 – 00.00 uur > >  Jeugdavond 
De avond is voor de bovenbouw van de jeugdspelers (12 tot en met 17 jaar). Fifa, fris en vette beats 
door DJ Rick en DJ Noa van drive-in Foud en Nieuw. Tijdens het AFAS Fifa 22-toernooi in de feesttent 
strijden 40 deelnemers onderling wie de beste e-sporter van VV Hooglanderveen wordt.  
En die winnaar mag spelen tegen de professioneel e-sporter van voetbalvereniging AZ! 
Toeschouwers zijn altijd welkom. Toegang en deelname gratis maar wees op tijd, want vol = vol. 

<<INSCHRIJVEN>> 

 

Zaterdag 18 juni  van 08.30 – 12.00 uur  
en van 13.00 – 16.30 uur  >>  Mini-Superstars Sport- en Speldag.   

Op zaterdag mag de jeugd zich van zijn sportiefste kant laten zien. Dat ze kunnen voetballen, dat 
weten we wel. Maar wat kunnen ze nog meer? Bubbelvoetbal, gatendoel, geblinddoekt parcours en 
levend tafelvoetbal. Maar is ook een stormbaan met de nodige obstakels. In groepjes gaan de 
deelnemers met elkaar aan de slag om de beste eindscore te halen. 
De ochtend is voor de kleintjes van 4 tot 10 jaar. ‘s Middags zijn de oudere jongeren van 8 tot 14 jaar 
aan de beurt. Ouders, opa’s en oma’s en andere toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom om 
alle deelnemers aan te moedigen. Foodcourt is open voor iets lekkers, een hapje en een drankje. 
Voor deze dag zijn we nog op zoek naar ouders die de groepjes willen begeleiden! 
Deelname is gratis maar aanmelden is verplicht. Aanmelden via onderstaande link. Toegang voor 
supporters uiteraard gratis. 

<<INSCHRIJVEN>> 
 

Zaterdag 18 juni   van 20.00 – 01.00 uur  >>  Spectaculair jubileumfeest. 
We hebben er meer dan een jaar op moeten wachten, maar vanavond is het dan zover: het grote 
spectaculaire jubileumfeest. Het wordt een hele gezellige avond met volop muziek, eten en drinken. 
Het dak van de feesttent gaat er af met de optredens van feestzanger Jordy van den Boer, 
levenslied-zangeres Senna en ‘Beste Zanger’ Thomas Berge! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ZAy1_XCYpYK6JoADx79Ahv9dNOWhtEsSWOEfmASnZR-KyQ/viewform
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     21.00 - 21.30 uur op het podium in de feesttent > Jordy van den Boer is een jong en veelbelovend 
talent uit Brabant. Tijdens zijn optreden speelt hij makkelijk in op het publiek. In een lekker snel 
tempo wisselt hij bekende Nederlandstalige hits af met eigen nummers.  
22.15 - 22.45 uur op het podium in de feesttent > De pas 18-jarige Helmondse zangeres Senna 
Willems werd vorig jaar tweede bij het tv-programma We Want More op SBS 6. Met haar dijk van 
een stem gooide zij hoge ogen bij zowel de kijker als bij de jury. Vanaf het eerste moment sloot 
jurylid André Hazes haar in zijn armen en garandeerde haar dan ook al vrij snel een plek in de line-up 
van Holland Zingt Hazes. Het zal u niet verbazen als vooral de oude Hazes-hits veelvuldig voorbij 
zullen komen. Meezingen maar!  
23.30 - 24.00 uur op het podium in de feesttent > Thomas Berge gaat al ruim 20 jaar mee in 
artiestenland. Op zijn 12e bracht hij zijn eerste single uit, ‘Mijn luchtballon’. In 2009 deed hij mee 
aan het tv-programma De beste zangers van Nederland. Met zijn vertolking van Gordons ‘Kon ik 
maar even bij je zijn’ behaalde hij in alle hitlijsten de nummer 1 positie. Nu, vele hits, gouden platen 
en een Zilveren Harp later, draait hij nog steeds mee in de top. En vanavond staat hij op het podium 
in de feesttent van VV Hooglanderveen. 
20.00 - 01.00 uur op het podium in de feesttent >  (tussen de andere acts door) DJ BOLERA hoeft 
alleen maar de Heideweg af te rijden om in onze feesttent te draaien. Door zijn eigen twist maakt hij 
van elk feestje een hoogtepunt. Nederlandstalig, urban, carnaval of de foute klassiekers? DJ BOLERA 
heeft het allemaal! U vraagt, hij draait. De hele avond! 
Dat gebeurt dus allemaal in de grote feesttent op veld 3. Bij de rode KoffieKate ontstaat een heus 
‘food court’. Diverse lekkernijen worden aangeboden door lokale ondernemers. Onze nieuwe 
bierleverancier Bavaria zorgt voor de barren. 
Toegang alleen voor 18+ (legitimatie verplicht) en met een geldig toegangsbewijs. Deze zijn te koop 
tijdens de speciale voorverkoopmomenten (zie verderop) voor de prijs van € 15. Aan de deur kost 
een kaartje € 20. Mits voorradig want op = op. Tip: koop gelijktijdig met je toegangskaart je eerste 
horecamunten en vermijd zo een lange rij bij de muntverkoop! 
 

Zondag 19 juni van 13.00 – 19.00 uur  >>  Zinderende open dag en 
Vrijwilligersmiddag. 

Denk niet dat na het spectaculaire jubileumfeest het is afgelopen met de pret! Integendeel! Op 
zondag is het complex vrij toegankelijk voor iedereen tijdens de zinderende open dag. Leden, 
vrijwilligers, familieleden, buren, dorpsgenoten, Vathorsters en alle geïnteresseerden zijn welkom op 
deze ontspannen afsluiting van het jubileumjaar van VV Hooglanderveen om te genieten van een 
verrassend en uiteenlopend programma. 
13.00 - 17.00 uur op het podium in de feesttent (tussen de andere acts door) De feesttent is weer 
het middelpunt van de gezelligheid. DJ B&No stond jarenlang op het hoofdpodium van de Zwarte 
Cross en Festyland, maar vandaag draait hij de hele middag gezellige muziek op ons jubileum. 
15.00 - 16.00 uur én 17.00 - 18.00 uur op het podium in de feesttent > De Amersfoortse Xite staat 
maar liefst twee keer een uur op ons grote feestpodium. Xite bestaat uit 6 muzikanten, die de beste 
soul, disco en popcovers van toen en nu spelen. Met de grootste hits en veel lekkere oude én nieuwe 
dans- en feestklassiekers brengen zij een gegarandeerd feest van herkenning. 
16.00 - 17.00 uur op het podium in de feesttent > DJ Barend van Deelen is iedere ochtend te horen 
op Radio 538. De winnaar van de Marconi Award voor Aanstormend Talent begon zijn carrière bij 
3FM. Nu is hij één van de grootste DJ’s op hitzender Radio 538. Maar vandaag om 16.00 uur draait 
onze dorpsgenoot zijn plaatjes speciaal op de open dag van het jubileumweekend. En blijf daar maar 
eens bij stil zitten. 
Maar er is meer dan muziek! We hebben een heuse wereldkampioen in huis gehaald! Nasser El 
Jackson komt speciaal voor ons jubileum zijn kunsten vertonen. Nasser werd op zijn 15e ontdekt en 
mocht zichzelf op 23-jarige leeftijd al tweevoudig wereldkampioen ‘groundmoves’ noemen. 
14.00 - 17.00 uur Panna Knock met wereldkampioen groundmoves Nasser el Jackson op het 
panna-veldje > Met zijn geweldige voetbaltricks is Nasser te zien in FIFA street, werd hij tweede bij 



 

 

     Red Bull Street Style in 2016 en was hij 3 jaar op rij officieel ambassadeur van het KNVB 
Straatvoetbal. Nasser is een allrounder want naast zijn freestyle skills is hij ook een absolute 
professional in panna voetbal. Tijdens zijn show combineert hij zijn creativiteit met snelheid 
waarmee hij geweldige momenten creëert. Nasser is een groot voorbeeld voor vele jongeren. Zijn 
enthousiasme werkt aanstekelijk en zorgt ervoor dat hij iedereen, van jong tot oud, weet in te 
pakken. En nu mogen de Veense jongeren het opnemen tegen (of met) deze wereldkampioen! 
 
Vele vrijwilligers worden in het zonnetje gezet. 
Tijdens deze Open Dag wil VV Hooglanderveen ook haar vele vrijwilligers in het zonnetje zetten. 
Mede dankzij deze mensen kan een club draaiende gehouden worden en daar mogen we met z’n 
allen best trots op zijn.  
Alle (geregistreerde) vrijwilligers die zich bij binnenkomst bekend maken, krijgen namens het 
bestuur een bon voor een fraaie goodie-bag. 
Deze tas kan je meteen meenemen of ophalen op het moment dat je naar huis gaat. Wat er in zit? 
Dat is een verrassing! In ieder geval jubileummunten. 
 
Food-court 
Uiteraard is ons food court ook weer geopend deze middag. Mark en Mirella Foekens van de 
Hooglanderveense winkel Vers & AvondGemak hebben hun best gedaan op een lekkere warme hap. 
Maurice Van Zijderveld staat in zijn wagen klaar om friet te bakken. Colinda Prins van 
Boerderijzuivelbar CootjeCo heeft het lekkerste ijs van de omgeving én speciaal voor de kids komt 
de Veense Dave Brandsen van Davies Lekkernijen met poffertjes, suikerspinnen en popcorn. 
Ook Bavaria pakt uit en zet een hele speciale buitenbar neer om er een lekker drankje bij te nemen. 
Uiteraard is onze eigen rode KoffieKate ook open. 
Het Food-court is gelegen rond het panna-veldje en de KoffieKate en is geopend tijdens de 
activiteiten op zaterdag (ook tijdens het jubileumfeest) en zondag. Het eten en de lekkernijen reken 
je af met jubileummunten. 
 
Cashloos 
Het hele jubileumweekend is cashloos. Dat betekent dat je alleen kan betalen met je pin of telefoon. 
Consumpties kunnen worden gekocht met speciale jubileummunten, die te koop zijn bij de 
muntenkassa tussen de feesttent en de food court. Je kan munten ook kopen tijdens de 
voorverkoop-momenten, zodat je drukte bij de muntenkassa ontwijkt. 
 
Voorverkoop 
Kaarten voor de spectaculaire feestavond zijn te koop tijdens speciale voorverkoop-momenten. 
Leden van de jubileumcommissie zitten klaar in de kantine op de volgende momenten: 
** Za 28 mei tussen 15.00 en 15.30 uur (ophaalmoment Jeugdkamp) (bij Ursula Verrips) 
** Zo 29 mei tussen 12.30 en 17.00 uur (bij Marcel Wendel) 
** Do 02 juni vanaf 22.00 uur (bij Paul Siteur) 
** Za 04 juni tussen 11.00 en 14.00 uur (bij Marcel Wendel) 
** Ma 06 juni tussen 16.00 en 18.00 uur (bij Ursula Verrips) 
** Do 09 juni vanaf 22.00 uur (bij Paul Siteur) 
** Za 11 juni tussen 11.00 en 14.00 uur (bij Tess van Empelen en Jelmar van Dijk 
** Zo 12 juni tussen 12.00 tot 14.00 uur (Ingrid van Kleinwee) 
 
Tip: koop gelijktijdig met je toegangskaart je eerste horecamunten en vermijd zo een lange rij bij de 
muntverkoop! 
Parkeren 
Wij verzoeken iedereen zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Er worden extra 
fietsenstallingen gemaakt op de parkeerplaats. Als je tóch met de auto wil komen, parkeer dan bij 
Karwei. 



 

 

     Vrijwilligers 
Je snapt dat zo’n feest georganiseerd kan worden met de hulp van vele vrijwilligers. Opbouw, 
bardienst, entree controle, muntenverkoop, schoonmaak etc etc. Niet de hele middag of avond, 
maar gewoon een paar uurtjes. Vele handen maken licht werk en blijft er ook nog tijd over om zelf 
feest te vieren. We komen altijd handjes te kort, dus klik op deze inschrijflink. 
Eindelijk, ruim een jaar later dan gepland, kunnen we toch dit jubileum van onze prachtige club 
vieren. 75 jaar VV Hooglanderveen. Een heel weekend feest met genoeg activiteiten voor elke 
leeftijdsgroep. Ga los op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022. 
 
Wees van harte welkom!  Ervaar, belief en geniet. 
De jubileumcommissie. 
Pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl 
 

Slot van het seizoen 2021 – 2022 
In onderstaand overzicht staan alle activiteiten en overige zaken die nog gaan plaatsvinden tot het 
einde van het seizoen. 
Dit seizoen wordt definitief afgesloten op zaterdag 2 juli. 

- In de week vanaf dinsdag 7 juni worden de laatste trainingen gehouden voor de niet 
selectiespelers. 

- De spelers die in aanmerking komen voor de nieuwe selecties gaan vanaf maandag 13 
juni een aantal keren trainen en een aantal oefenwedstrijden spelen. 

 

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. 
 

Donderdag      2 juni    2022: 

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

215308 20:30 Hooglanderveen 2 Sporting Martinus 2 R.  Franken 

 

Zaterdag      4 juni    2022: 

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

135722 10:45 Hooglanderveen JO16-4 AFC Quick 1890 JO16-4  

174319 10:00 Hooglanderveen JO13-5 DOVO JO13-2  

172809 13:00 Hooglanderveen MO19-1 Always Forward MO19-1  

172454 11:45 Hooglanderveen MO19-2 Brederodes MO19-1  

1 09:00 Hooglanderveen JO9-3 Hooglanderveen JO9-4  

1 09:00 
Hooglanderveen JO9-1 & 
JO9-2 

Wasmeer JO9-1 & Spara 
Nijkerk JO9-1 

 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEuNAYpqujb_y28BxqwdqZQ8ye5vSBJEaArdYyQk5QWf-JJg/viewform
mailto:Pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl
http://www.voetbal.nl/
http://www.vvhooglanderveen.nl/


 

 

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

138866 10:00 TOV JO17-1 Hooglanderveen JO17-3  

215268 13:00 Meern De JO14-3 Hooglanderveen JO14-2  

214793 11:30 Zwaluwen Utr.  MO15-2 Hooglanderveen MO15-2  

169629 09:45 Soest SO MO13-1 Hooglanderveen MO13-2  

214298 09:45 Loosdrecht MO13-2 Hooglanderveen MO13-3  

 

Maandag      6  juni    2022:  2e Pinksterdag 

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

19765 14:30 Hooglanderveen 1 IVV 1  

 

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

76433 11:30 Bloemendaal 2 Hooglanderveen 2  

91428 11:00 PVCV 2 Hooglanderveen 3  

 

Woensdag      8  juni   2022: 

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

136549 19:15 Zuidvogels JO17-2 Hooglanderveen JO17-3  

 

Zaterdag    11   juni   2022: 

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

140471 15:00 Hooglanderveen JO19-1 Amsvorde JO19-1  

146268 11:00 Hooglanderveen JO16-4 Vreeswijk JO16-1  

1 11:30 Hooglanderveen JO14-4 AFC Quick JO14-4  

1 09:00 
Hoge Hoed Toernooi O6 tm 
O12 HH 

 

1 09:00 
Hoge Hoed Toernooi O6 tm 
O12 HH 

 

1 09:00 
Hoge Hoed Toernooi 06 tm 
O12 HH 

 

1 10:00 Hooglanderveen JO14-2 Hoogl.veen JO14-2 (ouders)  

 

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

     

 
 
 
 



 

 

     Zondag     12 juni   2022: 

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

81632 11:00 Hooglanderveen 4 Allen Weerbaar 4  

87942 11:30 Hooglanderveen 7 Amsvorde 3  

76947 13:30 Hooglanderveen 8 Laren 99 4  

 

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

86630 10:30 Zeist SV 2 Hooglanderveen 9  

78158 12:15 Amsvorde 4 Hooglanderveen 10  

214944 13:30 AFC IJburg O23-2 Hooglanderveen O23-1  

83310 13:00 SVO Krommerijnstreek VR3 Hooglanderveen VR1  

 
 
 
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 29 mei:         Wedstrijden maandag 6 juni:   
DCG – Nieuw Utrecht    2 – 0      Hooglanderveen – IVV  
FC Weesp – Hooglanderveen  5 – 5      De Meer – DCG 
IVV – Roda’23       1 – 0      PVCV – Theole 
FC Jeugd – PVCV       2 – 1      Roda’23 – VVIJ  
Theole – De Meer     1 – 1      Nieuw Utrecht – DWS  
VVIJ – SO Soest      0 – 1      SO Soest – FC Jeugd 
DWS = vrij              FC Weesp = vrij 
 
2e klasse B per 29  mei  2022:     

1. De Meer  23-51 

2. IVV  23-49 

3. Theole  23-43 

4. SO Soest  23-40 

5. Roda’23  23-33 

6. PVCV  23-32 

7. DCG  23-31 

8. Hooglanderveen  23-30 

9. FC Weesp   24-28 

10. DWS  23-27 

11. VVIJ  23-21 

12. FC Jeugd  23-17 

13. Nieuw Utrecht  23-15 

 
 
 
 
 
 


