
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

                49e jaargang  nr. 44 – wk 26 

  
 

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. 
 

➢ Een goede tweede  JO17.1 

Je kunt niet altijd winnen, da's zeker waar. Vandaar dat ook 2e plaatsen een prestatie van 
formaat kunnen zijn. Nadat JO17-1 in het najaar kampioen van de hoofdklasse was 
geworden, eindigde het na de winterstop als 2e in divisie 7.  
Reden om ook eens onze krachten te meten met buitenlandse ploegen. 
Begin juni reisden we (samen met JO16-1) af naar Straatsburg, waar op het internationale 
toernooi Trophee du Rhin 15 teams uit Duitsland, Frankrijk en Nederland moesten bepalen 
wie de sterkste was.  
Na veelal spannende wedstrijden wist JO17-1 zonder één tegendoelpunt de finale te 
bereiken. Hier viel in een gelijk opgaande wedstrijd (met een stampvolle tribune!) ons eerste 
en enige tegendoelpunt kort voor tijd. Helaas dus de 2e plaats na verlies met 1-0 tegen het 
(natuurlijk) Duitse FC Lauingen. 
En afgelopen weekend speelden we onze laatste O17-1 wedstrijden op het Nederlands 
Kampioenschap JO17 in Oud-Beijerland vlak bij Rotterdam. Tegenstanders waren teams die 
op hoofdklasse en divisie niveau kampioen waren geworden. Ook hier zagen we kans een 
goed niveau te halen waardoor alle wedstrijden werden gewonnen tot aan de finale. 
En, helaas, ook hier wisten we het goede toernooi niet af te sluiten met de NK-beker, maar 
moest genoegen worden genomen met de schaal voor de nummer 2 na het 1-0 verlies in de 
finale tegen PVCV. Maar toch een prachtige afsluiting van een uitstekend seizoen! 
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     ➢ Terugblik jubileumweekend. 
Mooie afsluiting van ons 75 jarig jubileum 
Nadat we wegens corona ons jubileumviering een jaar uit hebben moeten stellen was het 
dan afgelopen weekend zover. We zijn vanaf vrijdag tot en met zondag los gegaan!  
Een korte terugblik. 
Vrijdag 17 juni 2022 
De 70 plussers werden ontvangen door accordeonist Peter Bruys met koffie en iets lekkers. 
De Eemvaarders installeerden zich ondertussen op het podium en lieten de mooiste liedjes 
horen. En daarna natuurlijk genieten van Ronnie Tober waar, ondanks de warmte, nog de 
polonaise werd ingezet. Nadat de tent was omgebouwd hielden ‘s avonds zo’n 30 jongeren 
het FIFA 22 toernooi. 
Ondertussen was ook de opening van de nieuwbouw in het clubhuis. Vele vrijwilligers hebben 
hier bijna een jaar hard aan gewerkt en wat is het prachtig geworden! Genodigden en 
bezoekers van de Open Dag hebben hier ondertussen een kijkje kunnen nemen. Volgend 
seizoen zullen we er volop gebruik van kunnen maken. 
Zaterdag 18 juni 2022 
We startten deze dag met de speldag voor de kinderen. Vanwege de warmte waren de 
spelen aangepast en werd er vooral veel water ingezet (en gedronken). Helaas betekende dit 
ook dat we iets eerder moesten stoppen. Ondertussen was het Food-court ook geplaatst met 
lekkere broodjes, poffertjes, ijsjes, patat etc. 
Het grootste spektakel was natuurlijk de avond, met maar liefst drie artiesten en DJ Bolera. 
Jordy van den Boer moest de tent even opschudden, om vervolgens het stokje over te geven 
aan Senna en uiteindelijk nam Thomas Berge het over. Het publiek in de, inmiddels gezellig 
gevulde tent, zong uit volle borst mee. DJ Bolera nam het daarna weer over om ons nog tot 
01.00 uur te vermaken. 
Zondag 19 juni 2022 
Om 10 uur stonden de vrijwilligers alweer klaar om op te ruimen en alles voor de Open Dag 
klaar te zetten. Nasser el Jackson, wereldkampioen groundmoves, stond op het Panna-court 
met de jongste bezoekers om zijn kunsten te vertonen. Het Foud-court was gezellig druk en 
in de tent konden we meeswingen op de muziek van DJ B&NO, XiteLive en Barend van 
Deelen. De regen mocht geen roet in het eten gooien, wij stonden gelukkig droog. Alhoewel 
sommigen onder ons een vreugdedansje in de regen deden. 
Veel dank aan alle vrijwilligers die dit weekend mede mogelijk hebben gemaakt! 
De Jubileumcommissie   pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ Jeugdtrainer Dennis van Westerlaak geslaagd voor TC-2. 
Onze vereniging vindt het belangrijk dat jeugdtrainers de mogelijkheid hebben om zich 
inhoudelijk te ontwikkelen. Dat doen we door middel van het aanbieden van interne 
cursussen en gericht sturen we ook trainers naar de KNVB voor trainerscursussen. De 
afgelopen seizoenen heeft dat al mooie resultaten opgeleverd. Komend seizoen zal de club 
ook weer een interne pupillencursus organiseren. 
Eén van onze talentvolle trainers is Dennis van Westerlaak. Hij is twee jaar geleden bij de club 
gekomen en traint sindsdien de Jongens Onder 13-1, waarmee hij op de laatste speeldag nipt 
het kampioenschap misliep in de Hoofdklasse. Dit seizoen heeft Dennis de kans gekregen om 
zijn trainersambitie verder vorm te geven door het volgen van de KNVB-cursus TC-2, een 
intensieve opleiding met veel groepsbijeenkomsten, thuisstudie en praktijkopdrachten. 
Vorige maand is Dennis geslaagd voor deze cursus en een paar weken geleden was de 
diploma-uitreiking. Op de foto ontvangt Dennis namens de club een bos bloemen voor deze 
mooie mijlpaal. Een felicitatie is op zijn plaats. Komend seizoen gaat Dennis de talenten van 
de Jongens Onder 16 onder zijn hoede nemen. 
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     Hopelijk volgen de komende jaren meer talentvolle trainers van Hooglanderveen dit pad. 
 

➢ JO19.1 kampioen. 
Na een lang seizoen, met 2 overwinningen op de koploper, Driebergen, kon op 11 juni jl. de 
O19-1 kampioen worden. 
De wedstrijd tegen Amsvorde O19-1 moest gewonnen worden, Driebergen stond 2 punten 
voor. Dat vv Hooglanderveen een veel beter doelsaldo had, deed niet ter zaken. 
De wedstrijdcommissie had geregeld dat de wedstrijd op het hoofdveld gespeeld kon 
worden. Een prachtige zonnige dag, met veel support van ouders, vrienden en bekenden. Het 
kon niet fout gaan. 
Na een enerverende en rommelige eerste helft stond er 0-0 op het bord. Dat was 
teleurstellend, echter, uit hadden we met 4-3 van Amsvorde verloren, dus het zou geen 
makkie worden. 
De tweede helft heeft de ploeg echter alle, mogelijk, aanwezige spanning van zich af gegooid: 
Eindstand 7-0 KAMPIOEN! 
Het werd een mooi en gezellig kampioensfeest! Op naar volgend jaar, de senioren! 
 

➢ Bijeenkomst jeugdleiders en jeugdtrainers. 
Uitnodiging eind seizoens bijeenkomst jeugdleiders/-trainers 
In het verleden organiseerden we ieder jaar een drukbezochte einde seizoens bijeenkomst 
voor jeugdleiders en -trainers. Vanwege corona is deze avond de afgelopen twee jaar niet 
doorgegaan, maar dit jaar willen we deze oude traditie weer hervatten.  
Daarom zijn woensdag 6 juli aanstaande alle jeugdleiders en -trainers uitgenodigd voor de 
jaarlijkse einde seizoens bijeenkomst in het clubhuis van Hooglanderveen.  
Vanaf 19.00 uur zullen koffie en thee klaarstaan, voordat om 19.30 uur afgetrapt zal worden. 
Traditioneel kijken we terug op dit seizoen, blikken we vooruit naar komend seizoen en staan 
we stil bij een aantal relevante onderwerpen.  
De avond wordt besloten met een drankje en de bekendmaking van 
de voorlopige teamindeling voor komend seizoen.  
Aanmelden is niet nodig, het is gewoon binnenlopen. We hopen veel jeugdkader deze avond 
te mogen verwelkomen.  
 

➢ Voetbal en Multi-sport van Sportivun bij VV Hooglanderveen. 
Iedereen die deze zomer het prachtige weer in Nederland verkiest boven een lange rij op 
Schiphol heeft het goed voor elkaar! Sportivun organiseert namelijk in juli en augustus een 
aantal te gekke sportactiviteiten, speciaal voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 
Wat wordt er georganiseerd? 
1. Voetbalkamp (6-12 jaar) – 13 t/m 15 juli – Deelname bedraagt €150 – Schrijf je hier in! 
2. Voetbal Fundag (6-12 jaar) – 14 juli – Deelname bedraagt €35 – Schrijf je hier in! 
3. Multi-sportdag (4-12 jaar) – 14 juli – Deelname bedraagt €35 – Schrijf je hier in! 
4. Voetbalkamp (6-12 jaar) – 17 t/m 19 augustus –  
Deelname bedraagt €150 – Schrijf je hier in! 
5. Voetbal Fundag (6-12 jaar) – 18 augustus – Deelname bedraagt €35 – Schrijf je hier in! 
6. Multi-sportdag (4-12 jaar) – 18 augustus – Deelname bedraagt €35 – Schrijf je hier in! 
 
Hoe zien de dagen eruit? 

• Tijdens een voetbalkamp werk je drie dagen lang van 09.00 tot 17.00 uur met trainers van 
Sportivun aan je dribbel- en passeertechniek. De leuke oefeningen worden gecombineerd 
met uitdagende partijtjes, spannende quizzen en toffe voetbal gerelateerde spellen, zoals 
bubbelvoetbal. En omdat het vakantie is, bouwen we natuurlijk genoeg  
rust- en chillmomenten in, zodat je op adem kunt komen! Aan het einde van iedere dag slaap 

https://www.sportivun.nl/product/voetbalkamp-zomervakantie-hooglanderveen-13-t-m-15-juli/
https://www.sportivun.nl/product/voetbal-fundag-zomervakantie-hooglanderveen-14-juli/
https://www.sportivun.nl/product/multi-sportdag-zomervakantie-hooglanderveen-14-juli/
https://www.sportivun.nl/product/voetbalkamp-zomervakantie-hooglanderveen-17-t-m-19-augustus/
https://www.sportivun.nl/product/voetbal-fundag-zomervakantie-hooglanderveen-18-augustus/
https://www.sportivun.nl/product/multi-sportdag-zomervakantie-hooglanderveen/


 

 

     je thuis in je eigen bed. 

• De Voetbal Fundag duurt van 10.00 tot 15.00 uur. Waar het voetbalkamp vooral draait om 
een betere speler worden, trekt Sportivun tijdens de Voetbal Fundag alles uit de kast om een 
onvergetelijk leuk en knotsgek voetbalfeest te organiseren. Voetbaldarts, een pannakooi, 
bubbelvoetbal, een snelheidsmeter, voetbal curling, voetgolf en een gigantisch springkussen: 
niets is te gek! 

• De multi-sportdag is ook van 10.00 tot 15.00 uur en bedoeld voor alle sportievelingen die 
voetbal best leuk vinden, maar in hun vakantie liever een dag andere sporten en spellen 
ontdekken. Denk aan knotshockey, KanJam, basketbal of atletiek. 
Klik op een van de links hierboven om direct naar de juiste pagina te gaan.  
Meer info vind je ook op www.sportivun.nl/hooglanderveen. 
 

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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     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. 

 

Van de KNVB. 
Nu de competitie bijna beëindigd is gaat de KNVB de balans voor komend seizoen opmaken. Met het 
horizontaal overstappen en fusies en/of opheffingen, is dit voor de KNVB en hele klus. 
Hieronder een overzicht van data waarop indelingen en programma’s bekend worden gemaakt. 

Categorie A: 
- 2 juli 2022:  Publicatie competitie-indeling en programma landelijk mannen (divisies 

en hoofdklassen) en jeugd (divisies). 
- 8 juli 2022:  Publicatie competitie-indeling categorie A. 
- 29 juli 2022: Publicatie bekerindelingen categorie A. 
- 30 juli 2022: Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie categorie A. 
- Uiterlijk 26 augustus 2022: Publicatie competitie-indeling Hoofdklassen jeugd. 
- Uiterlijk 27 augustus 2022: Publicatie nummering competitie categorie A. 

 

Categorie B: 
- 1 juli 2022:  Publicatie competitie inschrijvingen per klasse categorie B. 
- 10 juli 2022: Sluitingsdatum voor reacties op klasse-indelingen. 
- 12 augustus 2022:  Publicatie bekerindelingen categorie B. 
- 12 augustus 2022:  Publicatie indelingen voor de jeugd O7 t/m O19. 
- 13 augustus 2022:  Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie. 
- 13 augustus 2022:  Publicatie wedstrijdprogramma jeugd O7 t/m O19. 
- Uiterlijk 26 augustus 2022: Publicatie competitie-indeling categorie B. 
- Uiterlijk 27 augustus 2022: Publicatie wedstrijdprogramma categorie B. 

 
 

 
 



 

 

     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     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 19:15 Hooglanderveen JO13-2 ASC Nieuwland JO13-2  

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

1 18:00 Hooglanderveen JO12-1 Roda’46 JO12-1  

1 18:00 Hooglanderveen JO11-1 DVS JO11-1  

1 18:00 Hooglanderveen JO11-2 DVS JO11-2  

 

Zaterdag      2 juli    2022: 

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

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

1 09:00 Hooglanderveen JO9-3 BVV Blaricum JO9-3  

1 09:00 Hooglanderveen JO11-3-4-5 Hooglanderveen JO11-3-4-5  

1 09:00 Hooglanderveen JO8-1/2/3 Hooglanderveen JO8-1/2/3  

1 10:00 Hooglanderveen JO10-1 SO Soest JO10-1  

1 10:00 Hooglanderveen JO10-2 SO Soest JO10-2  

1 11:00 Hooglanderveen JO11-1 SO Soest JO11-1  

1 11:00 Hooglanderveen JO11-2 SO Soest JO11-2  

1 09:00 Hooglanderveen JO9-1 SO Soest JO9-1  

1 09:00 Hooglanderveen JO9-2 SO Soest JO9-2  

1 10:00 Hooglanderveen JO10-3 ntb  

 

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

1 11:00 AS '80 JO13-1 Hooglanderveen JO13-1  

1 09:30 AS '80 JO13-2 Hooglanderveen JO13-2  

1 12:15 AS '80 JO14-1 Hooglanderveen JO14-1  

 
 

http://www.voetbal.nl/
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