
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

                49e jaargang  nr. 45 – wk 27 

  
 

Nieuws voor jeugd & 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.  
 

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 
 
 
 

Slot van het seizoen 2021 – 2022 

Dit is de laatste Dribbelaar van het seizoen 2021 – 2022. 
Het bestuur wenst iedereen een hele prettige vakantie toe 
en wij gaan elkaar weer, in goede gezondheid, terugzien in 
augustus. 
 
 

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. 
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     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    13 augustus  2022: 

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

1 13:00 Hooglanderveen JO18-1 SDC Putten JO18-1  

 

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

Amf. Ka 12:00 HVC 1 Hooglanderveen 1  

 

Zaterdag    20 augustus  2022: 

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

1 13:00 Hooglanderveen JO18-1 CSV JO18-1  

1 15:00 Hooglanderveen O23-1 SDC Putten O23-1  

 

Dinsdag     23 augustus  2022: 

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

1 20:00 Hooglanderveen O23-1 Zuidvogels O23-1  
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