
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

                49e jaargang  nr. 42 – wk 24 

  
 

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. 
 

➢ Zorgen over het betalen van contributie en sportkleding. 
Door geldzorgen kan het lastig zijn om de contributie voor jouw voetbalclub te betalen. 
Terwijl blijven sporten in moeilijke tijden juist éxtra belangrijk is. Als hoofdsponsor van het 
Nederlandse voetbal vindt ING dat iedereen moet kunnen voetballen, ook als er even geen 
geld is. Daarom werken we samen met de KNVB en diverse partners om hierbij te helpen. 
Want er zijn vaak lokale en landelijke voorzieningen om het mogelijk te maken om te blijven 
voetballen of om ermee te beginnen. Kijk snel hier wat er voor jou mogelijk is! 
Wil je liever iemand spreken?  
Neem dan contact op met Coen Mulder of Harold Eijbergen.  
Coen en Harold zijn de Financieel Contactpersonen voor jouw club.  
De Financieel Contactpersonen zijn vrijwilligers bij wie je – helemaal vertrouwelijk - terecht 
kunt met vragen en die jou op weg kan helpen.  
Je kunt Coen bereiken op mailadres contributie@vvhooglanderveen.nl en  
Harold op mailadres penningmeester@vvhooglanderveen.nl 
www.ing.nl/voetbalvooriedereen 
 

➢ Feestavond  zaterdag 18 juni  >>  bestel je kaarten nu online. 
De kaarten voor de spectaculaire feestavond in de grote feesttent op het veld met mega 
artiesten en DJ's zijn nu ook hier ONLINE te BESTELLEN. En we leveren ze af aan huis 
(postcodes 3825, 3826, 3829). Wat een service !! Online bestellen kan tot en met woensdag 
15 juni. 
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     De toegangskaarten kosten € 15 per persoon. 
Leeftijdsgrens is verlaagd naar 16+. 
Klik hier om je kaarten te bestellen: 
https://tinyurl.com/Online-kaarten-bestellen 
Waarom vragen we 15 euro entree? 
Die vraag is ons vaak gesteld. Wel nu, zo'n programma met een mega feesttent is een beste 
investering. We hebben gekozen voor entree-bijdrage om zo de consumptieprijs laag te 
houden met ouderwetse horeca prijzen als 2 euro voor een biertje. Bovendien vinden wij het 
veiliger om zo'n feesttent bij zo'n spektakel programma op de zaterdagavond niet volledig vrij 
open te stellen. 
Tijdens alle andere activiteiten in het feestweekend is de feesttent wel vrij toegankelijk. 
Dus bestel online je toegangskaarten voor de zaterdagavond 18 juni hierboven. 
Hopelijk zien we je in het feestweekend op de club en ook op het hoogtepunt van het 
feestweekend: de feestavond op zaterdag. 
Tot ziens, 
Jubileumcommissie vv Hooglanderveen. 
 

➢ Gezocht: Grensrechter voor het 1ste elftal seizoen 2022-2023. 
Voor komend seizoen (2022-2023) is de vereniging op zoek naar een assistent-
scheidsrechter/grensrechter voor het eerste elftal. Het eerste elftal komt uit in de tweede 
klasse en speelt haar wedstrijden op zondag.  
In deze functie ben je tijdens wedstrijden van het eerste elftal verantwoordelijk voor het 
assisteren van de KNVB-scheidsrechter van dienst. De tijdsbesteding vindt hoofdzakelijk 
plaats op zondagmiddagen met een standaardspeeltijd van 14.00 uur. Bij uitwedstrijden van 
het eerste elftal word je geacht met de teambus mee te reizen.  
Ben of ken jij een vrijwilliger die het leuk vindt om onderdeel uit te maken van de staf van het 
eerste elftal en op niveau ervaring op te doen als grensrechter? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
Ook jonge scheidsrechters (vanaf 16 jaar) zijn van harte welkom om contact op te nemen. 
Ervaring als scheidsrechter of grensrechter is een pré, maar is absoluut niet noodzakelijk.  
Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar voor deze functie.  
Als je interesse hebt of eens nader kennis wilt maken, neem dan contact op met 
bestuurslid Caspar Tondeur op mailadres  
bestuurslid-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ Grote successen bij het AVK voor dames van vv Hooglanderveen. 
Deze week is door Cobu boys het Amersfoort Kampioenschap voor Dames georganiseerd.  
In totaal deden er 55 dames teams van 8 Amersfoortse verenigingen mee van de MO9-1 tot 
de Dames 1. Vv Hooglanderveen deed met 15 teams mee aan het AVK en hiermee ook de 
grootste meidenvereniging die meedeed. 
Wanneer je met zoveel teams meedoet dan hoop je ook dat er successen worden behaald en 
dat was ook zo. Er waren in totaal 7 leeftijdscategorieën die streden om het Amersfoorts 
Kampioenschap. 
Uiteindelijk is Hooglanderveen in 4 van de 7 categorieën kampioen van Amersfoort 
geworden. Dit is een ongelofelijk prestatie waar we als vereniging ook gigantisch trots op zijn. 
We kunnen dus ook met oprecht zeggen dat we de beste damesvereniging van Amersfoort 
zijn. 
Maandag begon het toernooi voor de MO13. Na een aantal spannende wedstrijden is de 
MO13-1 zonder tegendoelpunten kampioen geworden. De eerste kampioen van het AVK 
voor dames. 
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     Op vrijdag de afsluitende dag werden de wedstrijden gespeeld voor de MO9/MO11 en 
MO19. Tijdens deze dag vierde alleen Hooglanderveen feest. 
Het toernooi begon voor de MO9 en de MO9-1 werd ongeslagen kampioen. Gelijktijdig 
speelde de MO11 ook zijn toernooi. De MO11-1 werd met ook met overmacht kampioen. 
Zonder enig tegendoelpunt en met 9 doelpunten voor werd de wisselbeker aan de MO11-1 
uitgereikt. De MO11-2 ging er uiteindelijk met de 3e plek ervandoor.  
De prijzen voor de MO9 en MO11 werden uitgereikt door Soufiane Touzani. 
De afsluiting van het toernooi werd gespeeld door de MO19. Hooglanderveen deed met de 
MO19-1 en MO19-2 mee aan het toernooi. De eerste wedstrijd werd een onderlinge 
spannende wedstrijd tussen de MO19-1 en MO19-2. 
Deze wedstrijd eindigde in een 1-1. Na 4 wedstrijden stond de MO19-2 op de 1e plaats en 
deed de MO19-1 zijn sportieve plicht om de directe tegenstander van de MO19-2, CJVV voor 
het kampioenschap te verslaan en hiermee behaalde de MO19-1 de 2e plek. Dus een mooie 
afsluiter met de MO19-2 op de 1e plaats en de MO19-1 op de 2e plaats. 
Deze mooie uitslag werd door de MO19-1 en MO19-2 ook uitbundig gevierd in de kantine. 
De dames commissie is ook heel trots op dit mooie resultaat van de MO9-1, MO11-1, M13-1 
en MO19-2 en ook de complimenten gaan naar alle leiders en trainers van de 15 teams die 
namens Hooglanderveen meededen. 
Verder gaan de complimenten uit naar Cobu Boys voor de goede organisatie van het 
toernooi. 
Met sportieve groet, 
Dames Commissie, Eddie en Remco 
voorzitter-dames@vvhooglanderveen.nl 

 

➢ JO 13.1 Amersfoorts Voetbal Kampioen 2022. 
Op dinsdag 7 juni 2022 begon het AVK voor JO13-1. De twee poulewedstrijden tegen KVVA 
en Amsvorde werden gewonnen. Hierdoor plaatste het team zich voor de halve finale. 
De finales werden gespeeld op vrijdag, bij winst lonkte de finale. De tegenstander was VVZA, 
dit bleek een taaie opponent. Hooglanderveen hield de nul en wist zelf twee keer te scoren in 
de tweede helft en wist zodoende de finale te halen.  
De tegenstander in deze finale was CJVV, een bekende uit de competitie. Dat een finale 
krachten los maakt bij de spelers was aan beide kanten te zien. Veel strijd van beide teams, 
het voetbal iets minder goed, maar de spanning compenseerde alles. Vlak voor tijd scoorde 
Hooglanderveen de 1-0 en troonde zich zo tot Amersfoortse Voetbal Kampioen voor 2022 bij 
de JO13.  
 

➢ Open huis aanbouw. 
We zijn erdoor!  
De vorig jaar aangebrachte bouwwand achter de panelenwand in de kantine is verwijderd. 
Vanuit de huidige kantine kan je nu zo de aanbouw binnenlopen. Een bijzondere ervaring. 
In het jubileumweekend is het open huis én kan iedereen (lid en niet-lid) 
de aanbouw bekijken. 
Dat is mogelijk zondag 19 juni van 13 tot 15 uur. 
Daarna kan je gelijk een kijkje nemen in de feesttent (vrij toegankelijk). 
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     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 
 

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 
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     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! 
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! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ZAy1_XCYpYK6JoADx79Ahv9dNOWhtEsSWOEfmASnZR-KyQ/viewform
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     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 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEuNAYpqujb_y28BxqwdqZQ8ye5vSBJEaArdYyQk5QWf-JJg/viewform
mailto: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. 

- De laatste Dribbelaar van dit seizoen zal uitkomen op dinsdag 5 juli 2022. 
 

Start van het seizoen 2022 – 2023. 
Hierbij een overzicht van de activiteiten binnen de vereniging. 

- De eerste Dribbelaar van het nieuwe seizoen 2022 – 2023 zal uitkomen op  
dinsdag 9 augustus 2023. 

- Alle selectieteams binnen de jeugd beginnen in de week van maandag 8 augustus met 
hun trainingen. 

- Alle breedteteams starten in de week vanaf maandag 22 augustus met de training. 
- De eerste training voor de Onder 7, is de World League, is op woensdag 24 augustus. 
- De eerste training voor de onder 6, is de Euro League, is op zondag 28 augustus. 
- In het weekend van 3 en 4 september begin de competitie van de KNVB. 

Dat kan voor de ene leeftijd bekerwedstrijden zijn en voor de andere leeftijd start 
gelijk de competitie. 

 

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 juni    2022: 

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

  Géén wedstrijden   

 

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>> 
 

http://www.voetbal.nl/
http://www.vvhooglanderveen.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRBqt75-tkd06XEejR6e9GMLAT2mdJ7NwIukXztz5NGSSD3Q/viewform


 

 

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

  Géén wedstrijden   

 

Zondag     19 juni    2022: 

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

215647 11:30 ASV Arsenal 2 Hooglanderveen 2 B. de Meij 

90280 11:00 Laren 99 4 Hooglanderveen 8  

149021 12:00 ASV Arsenal O23-1 Hooglanderveen O23-1  

 

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

90280 11:00 Laren 99 4 Hooglanderveen 8  

149021 12:00 ASV Arsenal O23-1 Hooglanderveen O23-1  

 

Dinsdag     21 juni    2022: 

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

1 19:30 Hooglanderveen JO18-1 VVZA JO18-1  

 

Woensdag    22 juni    2022: 

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

1 18:00 Hooglanderveen JO12-1 Focus '07 JO12-1  

1 19:00 Hooglanderveen JO15-1 SDV Barneveld JO15-1  

1 19:00 Hooglanderveen JO14-1 Sparta Nijkerk JO14-1  

 

Zaterdag    25 juni    2022: 

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

1 13:00 Hooglanderveen JO16-1 AFC Quick JO16-1  

1 13:00 Hooglanderveen JO17-1 AFC Quick JO17-1  

1 15:00 Hooglanderveen JO18-1 DVS '33 JO18-1  

1 11:00 Hooglanderveen JO13-2 Desto JO13-2  

1 09:00 Hooglanderveen JO10-3-4-5 Hooglanderveen JO10-3-4-5  

1 09:00 Hooglanderveen JO14-1 ntb  

1 11:00 Hooglanderveen JO15-1 vv Hoogland JO15-1  

 
 
 
 



 

 

      

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

     

 

Dinsdag     28 juni    2022: 

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

1 19:00 Hooglanderveen JO16-1 Roda '46 JO16-1  

1 19:30 Hooglanderveen JO17-1 Sparta Nijkerk JO17-1  

 

Woensdag    29 juni    2022: 

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

1 19:00 Hooglanderveen JO13-2 ASC Nieuwland JO13-2  

1 19:00 Hooglanderveen JO13-1 Unicum JO13-1  

1 18:30 Hooglanderveen JO12-1 ntb  

 

Zaterdag      2 juli    2022: 

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

1 15:00 Hooglanderveen JO18-1 ASC Nieuwland JO19-1  

1 11:00 Hooglanderveen JO15-1 ntb  

1 13:00 Hooglanderveen JO17-1 ntb  

1 13:00 Hooglanderveen JO16-1 ntb  

 
 

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

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 12 juni:        Wedstrijden:   
  
Start nacompetities. 
  
Nieuw Utrecht – DWS   1 – 3  Donderdag 9 juni ingehaald. 
 
2e klasse B per 6 juni  2022:     

1. De Meer  24-52 

2. IVV  24-52 

3. Theole  24-46 

4. SO Soest  24-41 

5. Roda’23  24-36 

6. DCG  24-32 

7. PVCV  24-32 

8. Hooglanderveen  24-30 

9. DWS  24-30 

10. FC Weesp  24-28 

11. VVIJ  24-21 

12. FC Jeugd  24-18 

13. Nieuw Utrecht  24-15 

 
 

Nacompetitie 1ste klasse A / 2e klasse A en B: 
1ste ronde zondag 12 juni. 
a. Nr. 13 1ste klasse A – Eén na hoogste 2e klasse B  

=  Legmeervogels – Theole  1 – 3 nv  (1-1)   
b.  Nr 12 1ste klasse A – Eén na hoogste 2e klasse B  

= DSOV – HSV       1 – 3  
c.  Hoogste 2e klasse B – Laagste 2e klasse A    

= IVV – Den Helder     4 – 1  
d.  Hoogste 2e klasse A – Laagste 2e klasse B     

= VIOS W – SO Soest    3 – 0  
 
2e ronde donderdag 16 juni. 
e. HSV – VIOS W 
f.  IVV – Theole   
 
Finale zondag 19 juni. 
G Winnaar E – Winnaar F 
Finale wordt gespeeld op neutraal terrein. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      

Nacompetitie 2e klasse A-B / 3e klasse A, B, C en D: 
1ste ronde zondag 12 juni. 
a.  Hoogste 3e klasse A – Laagste 3e klasse B   
                = Grasshoppers – SVA Assendelft   0 – 1    
b.  Hoogste 3e klasse B – Laagste 3e klasse A   
                = Hercules Zaandam – FC Medemblik 0 – 3  
c.  Hoogste 3e klasse C – Laagste 3e klasse D   
                =  ZSGO/WMS – Zwaluwen Utrecht  3 – 1  
d.  Hoogte 3e klasse D – Laagste 3e klasse C    
                = Abcoude – Swift         3 – 2  
e.  Nr 11 2e klasse A – Eén na hoogste 3e klasse A  
                = Spartanen – SEW        1 – 2  
f.  Nr 12 2e klasse A – Eén na hoogste 3e klasse B  
                = De Kennemers – Limmen  1 – 1 De Kennemers wns  
g.  Nr 11 2e klasse B – Eén na hoogste 3e klasse C  
                = VVIJ – VSV         1 – 1 VVIJ wns  
h.  Nr 12 2e klasse B – Eén na hoogste 3e klasse D  
                = FC Jeugd – VVZA         3 – 5 nv (2-2) 
 
Finale zondag 19 juni. 
i. SVA Assendelft – SEW 
j. FC Medemblik – De Kennemers 
k. ZSGO/WMS – VVIJ 
l. Abcoude  – VVZA 
Finales worden gespeeld op neutraal terrein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


