
 

 

   ”de dribbelaar”    

 

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

                50e jaargang  nr. 09 – wk 40 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Trainingsdag met de 1ste elftal selectie op woensdag 26 oktober.  
Op woensdag 26 oktober organiseren wij met de 1e selectie weer de jaarlijkse trainingsdag 
voor de jeugd tot en met 13 jaar. 
Dit is een unieke kans voor jou / uw kind om te leren van onze hoofdtrainer Charles van 
Altena (vml HVV Hollandia, HFC Haarlem, RKAV Volendam en al weer een paar jaar 
Hooglanderveen). 
De trainingsdag start om 09.00 uur op het Willem Tomassen Sportcomplex.  
Na een korte introductie zal je worden opgedeeld in groepen die verschillende oefen- en 
spelvormen zullen verrichten. Deze oefeningen zijn naast plezier, gericht op de volgende 
punten: 
** Voetbalcoördinatie 
** Passen 
** Trappen 
** Aannemen 
** Handelingssnelheid 
** Postitiespel 
** 1 tegen 1 situaties 
Lunch en tussendoortjes worden door ons verzorgd.  
De trainingsdag eindigt om 16.00 met een prijsuitreiking. Het zou natuurlijk leuk zijn als 
ouders/verzorgers een kijkje komen nemen, dat mag gewoon. 
Kosten voor dit evenement bedragen 20 euro per deelname.  
Wil jij (of uw kind) aan deze dag deelnemen?  
Binnenkort versturen we per mail de aanmeldingsformulieren met uitleg over de aanmelding 
en de betaling. Maar de datum kun je dus alvast in de agenda noteren. 
We hopen jullie graag te verwelkomen. 
Selectie 1e elftal. 
 
 
 



 

 

     ➢ Voetballen rond de herfstvakantie. 
De komende weken, vooral rondom de herfstvakantie, is er een aangepast 
voetbalprogramma . 
Hieronder het overzicht. 
Zaterdag en zondag 8/9 oktober: 
* Alle senioren en de A-categorie teams spelen competitie. 
* Ook alle meisjeselftallen en de Onder 8 t/m onder 12 spelen competitie. 
* Voor de jongens onder 13 t/m onder 19 is een inhaalprogramma gepland. 
 
Zaterdag 15/16 oktober: 
* Alle senioren en de A-categorie teams spelen competitie. 
* Voor de meisjes Onder 13 t/m Onder 20 is een inhaalprogramma gepland. 
* Alle overige jongenselftallen en jongensteams zijn vrij. 
 
Zaterdag 22/23 oktober: Eerste zaterdag van de herfstvakantie. 
* Alle senioren en de A-categorie teams spelen in inhaal- en bekerprogramma. 
* Alle jeugdelftallen en jeugdteams zijn vrij. 
 
Zaterdag 29 en 30 oktober: Laatste zaterdag van de herfstvakantie. 
* Alle senioren en de A-categorie teams spelen competitie. 
* Alle jongens en meisjes vanaf de Onder 13 t/m Onder 19/20 spelen competitie. 
* Alle jeugdteams van de Onder 8 t/m Onder 12 zijn vrij. 
 

➢ 25 verenigingen wisselen met 1ste elftal naar andere speeldag. 
25 verenigingen hebben aangegeven komend seizoen (2023/’24) van speeldag te willen 
wisselen. De deadline voor het indienen van een verzoek om te wisselen van speeldag is op 
14 september verstreken. 
24 standaardteams spelen nu nog op zondag en verhuizen naar de zaterdag. 
1 standaardteam maakt de switch van zaterdag naar zondag.  
 
Geen gevolgen huidige competitie. 
Het wisselen van speeldag van deze standaardteams heeft geen gevolgen voor de huidige 
competitie. De teams die aan het einde van het huidige seizoen wisselen, strijden gewoon 
mee om het kampioenschap. Bij het winnen van een periodetitel volgt gewoon deelname aan 
de nacompetitie. Ook degradatie behoort tot de mogelijkheden. Het niveau dat aan het einde 
van het huidige seizoen wordt bereikt, wordt meegenomen naar de nieuwe speeldag in het 
seizoen 2023/’24. 
Standaardteams die wisselen van speeldag en uitkomen in de 2e klasse of lager, worden in 
het seizoen 2023/’24 ingedeeld in een competitie van de nieuwe speeldag. Teams die 
uitkomen in de 2e divisie, 3e divisie, 4e divisie en 1e klasse (de gemengde competities) gaan 
hun thuiswedstrijden op de nieuwe speeldag spelen. 
 
Overstappers uit de 2e klasse B. 
Altior,  VVZA,  SCPB’22.  Ook Amsvorde, 3e klasse,  maakt de overstap naar de zaterdag. 
 

➢ Gebruik hoofdveld en verplichting 1ste elftallen uit te wijken naar ander veld. 
De zomer is nu echt ten einde. Dat betekent dat het vaker slecht weer zal zijn, ook in het 
weekend. Let op: sinds dit seizoen is het voor mannen standaardteams in de eerste klasse en 
lager verplicht om uit te wijken naar een ander veld als het hoofdveld onbespeelbaar is, 
bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden. 
Sinds dit seizoen zijn teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen (eerste 



 

 

     elftallen) verplicht om beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld. Als dat 
veld niet bespeelbaar is, bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden, dan is het 
sinds dit seizoen voor mannen standaardteams in de eerste klasse en lager ook verplicht om 
uit te wijken naar een ander veld, dat wel bespeelbaar is en aan alle eisen voldoet. Tot en 
met vorig seizoen hadden verenigingen de keuze om wel of niet uit te wijken. Deze keuze is 
met ingang van het seizoen 2022/’23 vervallen. 
Het merendeel van de beker- en competitiewedstrijden wordt in de praktijk vrijwel altijd op 
het hoofdveld gespeeld, maar er is soms toch wat onduidelijkheid over. Vandaar dat nu in 
een regeling is vastgelegd dat teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen sinds 
dit seizoen verplicht zijn om de beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld. 
 
Eisen hoofdveld 
Naast de eisen waaraan alle speelvelden dienen te voldoen gelden voor het hoofdveld 
aanvullend de volgende eisen: 
* Het hoofdveld moet zijn voorzien van een 'gesloten' speelveldafzetting 
* Het hoofdveld moet beschikken over instructiezones met dug-out/zitruimte 
Als een hoofdveld vanwege een tijdelijke situatie niet aan alle eisen voldoet, dan kan door 
het bestuur amateurvoetbal dispensatie worden verleend. 
 
Verplicht uitwijken bij slechte gesteldheid hoofdveld 
Sinds het seizoen 2022/23 is het voor teams uit de eerste klasse en lager verplicht om met 
het eerste elftal uit te wijken naar een ander speelveld dat aan alle eisen voldoet als het 
hoofdveld vanwege een slechte gesteldheid niet bespeelbaar is. 
Het veld waar naar uitgeweken wordt, mag zowel van kunstgras als natuurgras zijn. Indien 
uitgeweken kan worden naar zowel een kunstgrasveld als een natuurgrasveld, dan is het aan 
de thuisspelende vereniging om een keuze te maken. De scheidsrechter bepaalt of het 
speelveld geschikt is. Belangrijk: bij het uitwijken naar een ander speelveld blijven de 
ordemaatregelen (paragraaf 1.2 van het Handboek Competitiezaken) van kracht. 
Als geen ander speelveld dat aan alle eisen voldoet beschikbaar is, wordt de wedstrijd 
afgelast.| 
Let op:  
De verplichting om uit te wijken naar een ander speelveld is niet van toepassing op de 2e 
divisie, 3e divisie en hoofdklasse. 
 

➢ Dames 1 de komende 3 seizoenen gesponsord door AV vloeren. 
Afgelopen zondag 25 september was het zover. Het nieuwe seizoen voor Dames 1 ging dan 
eindelijk van start. Er is voor gekozen om niet deel te nemen aan de bekercompetitie en 
daarom was de eerste competitie wedstrijd ook de eerste wedstrijd voor het team. 
Ter gelegenheid van deze eerste wedstrijd van het seizoen 2022-23 en het feit dat AV Vloeren 
als teamsponsor voor een derde termijn het team van kleding voorziet was Dames 1 
uitgenodigd voor een brunch. Op Achterhoekerweg 1 Hooglanderveen, dat klinkt wel gek 
want het ligt aan de rand van het deel waterdorp in Vathorst, hadden Theo Leeuwenkamp en 
Peter de Jong in alle vroegte alles in gereedheid gebracht. Hiermee geven de mannen weer 
dat ze zeer trots zijn voor een derde termijn, van seizoen 22-23 tot en met 24-25, het team te 
mogen voorzien van wedstrijdkleding. Een mooie presentatie pak mag er niet aan ontbreken 
en ook de coaches zijn in het nieuw gestoken. 
AV vloeren is niet het grootste bedrijf van de regio maar wel met zeer betrokken eigenaren. 
Waar maak je het nog mee dat degene die je begeleid bij het aankoop proces ook degene is 
die zelf de vloer bij je komt leggen. In de sfeervolle showroom aan de Achterhoekerweg kan 
je terecht voor allerlei soorten vloeren. Maak rustig eens een afspraak en overtuig je zelf. 
Theo vertelde trots dat er al meerdere teamleden bij hen een vloer hadden uitgekozen. 



 

 

     AV Vloeren, Peter en Theo namens VV Hooglanderveen en natuurlijk speciaal van de 
vrouwen van de club hartelijk dank voor jullie trouwe ondersteuning. 
 

➢ Vacature. 
VV Hooglanderveen zoekt een coördinator thuistoernooien. 
Lees daarover op de website van de vereniging. 

 

➢ KDO 1 – Hooglanderveen 1  
Hooglanderveen gelijk tegen KDO  2 – 2  (1-1) 
Het eerste elftal heeft in een wedstrijd vol met kansen gelijkgespeeld tegen KDO uit de 
Kwakel. Het was in het begin even wennen om weer eens op het gras te spelen. KDO 
profiteerde hiervan en kwam al in de 7e minuut op een 1-0 voorsprong door Wessel Klein. In 
de loop van de eerste helft kreeg Hooglanderveen, onder leiding van de beste man van het 
veld Mehmet Kaya, meer grip op de wedstrijd. Dit resulteerde na een half uur spelen in de 
gelijkmaker van Rick Voortman. Vanaf een meter of twintig haalde de linkspoot genadeloos 
uit 1-1. Twee minuten later was Yucel Yagli dichtbij de 1-2, maar zijn schot spatte uiteen op 
de paal. Na rust hetzelfde spelbeeld. Beide ploegen kregen diverse mogelijkheden. Maar net 
als in de eerste helft werd er slordig met de kansen omgegaan. In de 76e minuut was het dan 
toch raak en kwam Hooglanderveen op een 1-2 voorsprong. Robin Wollaars soleerde door de 
verdediging van KDO, maar zag zijn inzet gestopt worden door de keeper van de KDO. In de 
rebound was Ilias Bezzahi er als de kippen bij om de bal binnen te tikken. Lange tijd leek het 
hierna op dat Hooglanderveen met de drie punten naar huis zou keren. Helaas dacht Jesse 
Stange van KDO hier anders over. In de 85e minuut werd hij de diepte in gestuurd en oog in 
oog met doelman Thomas Peters scoorde de spits van KDO beheerst de 2-2. In de laatste 
seconden van de wedstrijd kroop Hooglanderveen met het oog door de naald. Geheel 
vrijstaand voor de goal schoot de invaller van KDO hopeloos over. De goed leidende 
scheidsrechter Degirmenci maakte niet veel later een einde aan de partij. 
Scoreverloop: 1 – 0 Wessel Klein  1 – 1 Rick Voortman 
1 – 2 Ilias Bezzahi  2 – 2  Jesse Stange. 

"Pupil van de Week".  
Terug van weggeweest. 
Ook dit seizoen is er weer een “Pupil van de Week”. 
Door de Corona heeft dit tijdelijk stil gelegen en doel is om dit weer op te starten. 
Bij elke thuiswedstrijd van het 1ste elftal mag een jeugdspeler de hele voorbereiding en de wedstrijd 
zelf van dichtbij meemaken.   
Daarom onderstaande oproep. 
Voor de rest van het  seizoen, 2022 – 2023, is de vereniging  op zoek naar jongens of meisjes die 
“Pupil van de Week”  willen zijn.  
Dit geldt alléén voor diegenen die lid zijn van VV Hooglanderveen.  
Dit seizoen zijn die spelers aan de beurt die zijn geboren in 2013 en 2014.  
Heb je interesse om een wedstrijd van het 1ste elftal mee te maken, geef je dan op via   
secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl  
Hij zal de aanmeldingen verzamelen, de Pupil toewijzen aan een wedstrijd en dit doorgeven aan de 
Teammanager van het 1ste elftal. 
Wie zich het eerst aanmeldt is het eerste aan de beurt. 
Doel is om bij de thuiswedstrijd van het 1ste elftal op zondag 30 oktober, tegen SO Soest, weer een 
Pupil van de Week te hebben. 
Dan hebben wij dus dit seizoen nog 11 Pupillen nodig. 
Zijn er meer aanmeldingen dan worden deze automatisch doorgeschoven naar het volgende seizoen. 

mailto:secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl


 

 

     Kledingvoorschrift voor de jeugd. 
Met ingang van seizoen 2022-2023 
De clubkleuren van onze vereniging zijn: Geel shirt, blauwe broek en blauwe kousen. De kleding, 
(shirt, broekje en kousen) wordt verstrekt door de vereniging, deze wordt centraal ingekocht en een 
deel is gesponsord. De ouders hoeven dus geen wedstrijdkleding te kopen. Deze wedstrijdkleding 
wordt per team, in een teamtas, uitgereikt aan het begin van het seizoen aan de leider. 

 
 
Alle jeugdleden die spelen in competitieverband krijgen (gesponsord door 1-2-3-inkt, AFAS en 
Schoonderbeek) een compleet presentatiepak en spelerstas. Het kledingvoorschrift gaat uit van 
uniformiteit binnen de teams. Het dragen van het presentatiepak op wedstrijddagen is dan ook 
verplicht. 
De door de kledingbeheerder verstrekte sponsorkleding is eigendom van de vereniging. Er geldt een 
onderhoudsvoorschrift. Ouders dienen mee te werken aan wasbeurten. Voor de jongste leden 
JO6/JO7 zijn er teamtassen met teamshirts, broekjes, sokken maar worden geen presentatiepak en 
spelerstassen verstrekt. 
Kleding voor de training en trainingspak voor de training moet u wel zelf kopen. Alle kleuren kleding 
voor de training is toegestaan. Tijdens deze training wordt gewerkt met hesjes. Koop niet te dure 
voetbalschoenen want de jeugd groeit er toch snel uit. 
VV Hooglanderveen beschikt over gras- en kunstgrasvelden. Elke voetbalschoen, met meer 
noppenzool, is te gebruiken op een kunstgrasveld of een normaal grasveld. 
Koop geen hockeyschoenen. Hoewel de jeugd over het algemeen op kunstgrasvelden speelt is het 
dragen van specifieke kunstgrasschoenen niet benodigd. 
 
Schoenen met plastic noppen zijn prima; andere type noppen zijn niet toegestaan! 
Voor de kleding wordt een borgsom door de speler betaald aan de club en dit wordt bij inlevering 
teruggestort; mits heel en compleet. De kleding blijft eigendom van de club en het is niet toegestaan 
om in deze kleding te trainen of te dragen in de vrije tijd. 
 
De kleding kan worden opgehaald in augustus 2022. 
Per team wordt een was schema opgesteld waarin ouders om toerbeurt de was moeten doen. De 
leider/trainer is hiervoor verantwoordelijk. De kleding moet in ieder geval niet apart worden gewassen 
om kleurverschillen te voorkomen. 
Bij beschadiging en/of vermissingen van kledingstukken kunnen jullie contact opnemen 
met kledingjeugd@vvhooglanderveen.nl in de persoon van Coen Mulder. 
Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers is verplicht! 
Er kan niet genoeg benadrukt worden dat voor alle sponsorshirts en sponsortenues strikte 
onderhoudsrichtlijnen bestaan: 
1. De leider coördineert de uitvoering van het onderhoud; 
2. Indien sprake is van wasbeurten, wordt ouders dringend verzocht daaraan mee te werken; 
3. In geval van tegenwerking kan de leider daarvan melding maken bij de kledingbeheerder; 
4. Sponsorkleding is eigendom van de vereniging; 
5. De kleding wordt in goed vertrouwen verstrekt; 
6. Voorkomen moet worden dat kleding kapotgaat of zoekraakt; 
7. Werkwijze: 



 

 

     - na afloop van elke wedstrijd moet de kleding gecontroleerd worden op compleetheid, 
- de kleding wordt altijd opgeslagen in de verstrekte teamtas en collectief gewassen, 
- voor een volgende wedstrijd is de kleding gewassen en compleet in één tas. 
 
Meer informatie nodig? 
Johan Noordhof 
Bestuurslid Voetbal Operationele Zaken 
06-13928939 
 

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      8 oktober   2022: 

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

52723 15:15 Hooglanderveen O23-1 Waterwijk O23-1 J.  van der Hout  

54826 15:15 Hooglanderveen O23-3 Nieuwland O23-3  

3291 13:00 Hooglanderveen JO18-1 Geinoord N'gein JO18-1 L. van Dijen 

55867 13:30 Hooglanderveen JO18-3 Eemnes JO18-1  

54829 11:00 Hooglanderveen JO16-1 Roda 46 JO16-1 A. Cinar 

56607 10:45 Hooglanderveen JO16-2 't Goy JO16-1  

92377 12:15 Hooglanderveen JO15-2 Soest SO JO15-1  

61613 09:00 Hooglanderveen JO14-2 Cobu Boys JO14-1  

93092 14:00 Hooglanderveen JO14-5 VRC JO14-3  

91102 10:30 Hooglanderveen JO14-6 Nieuwland JO14-2  

92367 09:00 Hooglanderveen JO13-2 Hoogland JO13-2  

49456 12:00 Hooglanderveen JO12-1 Hoogland JO12-2  

49753 10:30 Hooglanderveen JO12-4 Hooglanderveen JO12-3  

92281 10:30 Hooglanderveen JO12-6 VRC JO12-4  

50955 12:00 Hooglanderveen JO12-7 Hoogland JO12-6  

23525 09:00 Hooglanderveen JO11-1 Hoogland JO11-1  

23530 12:00 Hooglanderveen JO11-3 Nieuwland JO11-2  

91836 10:30 Hooglanderveen JO11-5 Roda 46 JO11-4  

23550 09:00 Hooglanderveen JO11-9 Roda 46 JO11-6  

23553 09:00 Hooglanderveen JO11-10 VOP JO11-2  

35936 11:00 Hooglanderveen JO10-1 Soest SO JO10-1  

36401 12:15 Hooglanderveen JO10-4 Roda 46 JO10-3  

36402 12:15 Hooglanderveen JO10-5 Amsvorde JO10-2  

36413 11:00 Hooglanderveen JO10-7 Soest SO JO10-4  

47616 10:00 Hooglanderveen JO9-2 Wasmeer JO9-1  

47621 10:00 Hooglanderveen JO9-4 Spakenburg JO9-2  

mailto:bestuurslid-voetbal-operationele-zaken@vvhooglanderveen.n?Subject=kledingvoorschrift-jeugdafdeling&Body=
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     47625 10:00 Hooglanderveen JO9-5 Hoogland JO9-4  

47630 11:00 Hooglanderveen JO9-6 Eemdijk JO9-2  

47633 10:00 Hooglanderveen JO9-7 Spakenburg JO9-4  

42104 11:00 Hooglanderveen JO8-1 Hoogland JO8-1  

42113 09:00 Hooglanderveen JO8-3 AFC Quick 1890 JO8-1  

42128 09:00 Hooglanderveen JO8-5 AFC Quick 1890 JO8-3  

42130 09:00 Hooglanderveen JO8-6 Amsvorde JO8-1  

61142 10:45 Hooglanderveen MO15-1 DOSC MO15-1  

61144 12:30 Hooglanderveen MO15-2 Renswoude MO15-1  

61311 14:15 Hooglanderveen MO15-3 AFC Quick 1890 MO15-1  

59205 09:00 Hooglanderveen MO13-3 Hoogland MO13-1  

53199 10:30 Hooglanderveen MO11-1 Jonathan MO11-1  

53209 09:00 Hooglanderveen MO11-3 DEV Doorn MO11-1  

59631 15:30 Hooglanderveen MO20-2 TOV MO20-1  

1 13:30 Hooglanderveen JO13-1 Desto JO13-1  

 

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

54591 12:45 Nieuwland O23-2 Hooglanderveen O23-2  

40930 11:30 DOVO JO17-1 Hooglanderveen JO17-1 A. Zwezerijnen 

62076 12:15 Amsvorde JO14-1 Hooglanderveen JO14-3  

57728 08:30 Nieuwland JO13-2 Hooglanderveen JO13-7  

50604 10:15 VVZA JO12-2 Hooglanderveen JO12-2  

49753 10:30 Hooglanderveen JO12-4 Hooglanderveen JO12-3  

50949 09:45 Hoogland JO12-5 Hooglanderveen JO12-8  

23282 08:30 CJVV JO11-2 Hooglanderveen JO11-2  

22559 13:00 Huizen JO11-4 Hooglanderveen JO11-4  

23798 10:15 VVZA JO11-1 Hooglanderveen JO11-6  

21101 10:00 VOP JO11-3 Hooglanderveen JO11-7  

22839 09:00 AFC Quick 1890 JO11-5 Hooglanderveen JO11-8  

35919 11:00 DOSC JO10-1 Hooglanderveen JO10-2  

35222 08:30 Roda 46 JO10-2 Hooglanderveen JO10-3  

35966 09:30 Victoria JO10-6 Hooglanderveen JO10-6  

38162 10:45 CJVV JO10-5 Hooglanderveen JO10-8  

46037 11:30 UVV JO9-2 Hooglanderveen JO9-1  

46915 09:30 BFC JO9-3 Hooglanderveen JO9-3  

47886 09:00 VVZA JO9-2 Hooglanderveen JO9-8  

45287 08:30 Roda 46 JO9-6JM Hooglanderveen JO9-9  

46467 08:30 Saestum JO9-2 Hooglanderveen JO9-10  

42337 08:45 AFC Quick 1890 JO8-2 Hooglanderveen JO8-2  

42774 09:00 Eemdijk JO8-1 Hooglanderveen JO8-4  

43531 09:30 Eemnes JO8-2 Hooglanderveen JO8-7  



 

 

     41610 10:45 Hoogland JO8-4 Hooglanderveen JO8-9  

62966 14:00 Almere FC MO17-2 Hooglanderveen MO17-1  

62753 12:30 Spakenburg MO17-1 Hooglanderveen MO17-2  

59279 09:00 AFC Quick 1890 MO13-2 Hooglanderveen MO13-1  

58891 10:00 Renswoude MO13-1 Hooglanderveen MO13-2  

53152 08:30 Eemnes MO11-1 Hooglanderveen MO11-2  

48367 08:30 Nieuwland MO9-1 Hooglanderveen MO9-1  

58700 14:30 Waterwijk MO20-1 Hooglanderveen MO20-1  

 

Zondag       9 oktober   2022: 

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

73541 14:00 Hooglanderveen 1 DSOV 1 J.  de Groot  

76350 11:00 Hooglanderveen 3 Purmerend 2 I.  Chakkaf 

65560 10:45 Hooglanderveen 4 Kampong 18  

72236 13:30 Hooglanderveen VR1 Saestum VR1  

 

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

63957 11:00 Laren 99 2 Hooglanderveen 5  

66165 11:00 Waterwijk 5 Hooglanderveen 6  

63658 11:00 Zeist SV 3 Hooglanderveen 7  

69875 11:00 Laren 99 3 Hooglanderveen 8  

63779 12:30 KVVA 5 Hooglanderveen 9  

 

Zaterdag    15 oktober   2022: 

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

54823 12:00 Hooglanderveen O23-3 Roda 46 O23-4  

41025 13:30 Hooglanderveen JO17-1 Sparta Nijkerk JO17-1  

59142 10:30 Hooglanderveen MO13-2 DOVO MO13-2 (9-tal)  

53207 09:00 Hooglanderveen MO11-3 Renswoude MO11-1  

1 09:30 Hooglanderveen JO13-2 Bennekom JO13-2  

1 09:30 Hooglanderveen JO10-1 Kampong JO10-1  

1 09:30 Hooglanderveen JO9-7 N.T.B.  

1 11:00 Hooglanderveen JO14-1 PVCV JO14-1  

1 09:30 Hooglanderveen JO10-3 Sparta Nijkerk JO10-1  

1 09:30 Hooglanderveen JO8-5 Veensche Boys JO8  

 
 
 
 
 



 

 

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

52720 10:30 Hilversum FC O23-1 Hooglanderveen O23-1  

54536 15:00 Roda 46 O23-2 Hooglanderveen O23-2  

3313 12:15 Baronie JO18-1 Hooglanderveen JO18-1  

28654 10:00 Urk JO16-1 Hooglanderveen JO16-1  

22714 10:00 Hoogland JO11-3 Hooglanderveen JO11-3  

62762 12:30 Waterwijk MO17-2 Hooglanderveen MO17-1  

63026 11:00 AFC Quick 1890 MO17-2 Hooglanderveen MO17-2  

94680 13:00 Laren 99 MO20-1 Hooglanderveen MO20-1  

59635 10:00 Eemnes MO20-1 Hooglanderveen MO20-2  

 

Zondag     16 oktober   2022: 

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

65691 11:00 Hooglanderveen 5 Buitenboys 6  

65701 12:15 Hooglanderveen 6 Allen Weerbaar 4  

65710 11:00 Hooglanderveen 7 Amsvorde 4  

70453 13:30 Hooglanderveen 8 Amsvorde 6  

70559 14:00 Hooglanderveen 9 Olympia '25 4  

 

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

73551 14:00 DCG 1 Hooglanderveen 1  

76184 13:00 Swift 3 Hooglanderveen 3  

63699 11:00 Hercules 5 Hooglanderveen 4  

72480 14:30 Voorwaarts VR1 Hooglanderveen VR1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 2 oktober:        Wedstrijden zondag 9 oktober:   
Altior – Sporting’70    1 – 1       DIOS – DCG  
DCG – SCPB’22     1 – 2       Hooglanderveen – DSOV  
DSOV – DIOS       3 – 0       ROAC – Altior  
KDO – Hooglanderveen   2 – 2       Roda’23 – VVZA  
ROAC – Sporting Martinus  0 – 0       SCPB’22 – SO Soest 
SO Soest – Roda’23    1 – 2       Sporting Martinus – KDO  
VVZA – ZSGO/WMS    3 – 5       ZSGO/WMS – Sporting’70  
 
2e klasse B per 2 oktober  2022:       

1. ZSGO/WMS  02-06 

2. SCPB’22  02-06 

3. DSOV  02-03 

4. DCG  02-03 

5. Roda’23   02-03 

6. DIOS  02-03 

7. Altior  02-02 

8. Sporting’70  02-02 

9. Hooglanderveen  02-02 

10. Sporting Martinus  02-02 

11. ROAC  02-02 

12. KDO  02-01 

13. VVZA  02-01 

14. SO Soest  02-00 
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