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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 
** Positiespel 
** 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. 
 

➢ Ruimere mogelijkheden inzetbaarheid spelers A-categorie. 
De regels met betrekking tot de inzet van spelers in categorie A van het veldvoetbal zijn met 
ingang van het seizoen 2022/’23 gewijzigd. In dit artikel zetten we de belangrijkste 
veranderingen op een rijtje. 
Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor het seizoen 2022/'23: 
** Spelers bij de senioren krijgen meer mogelijkheden om zowel op zaterdag als zondag uit 
te komen. 
** Jeugdspelers krijgen ruimere mogelijkheden om in oudere leeftijdsklassen en bij de 
senioren uit te komen. 
Met deze verruiming wordt ingespeeld op de veranderingen in het voetballandschap en 
komen we tegemoet aan de wensen van veel verenigingen. 
 

Speelgerechtigdheid.  
Op grond van artikel 27 lid 1 en 2 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal heeft het 
bestuur amateurvoetbal de speelgerechtigdheid beperkt. Deze beperkingen (regels ten 
aanzien van de speelgerechtigdheid) zijn hieronder per doelgroep weergegeven.  
A. Senioren mannen  
Bij de senioren mannen kennen we met ingang van het seizoen 2022/’23 het systeem van 
een “speelgerechtigdheidsladder”. Deze ladder is hieronder afgebeeld.  
Categorie A senioren mannen  
Tweede divisie  
Derde divisie  
Vierde divisie  
Eerste klasse  
Tweede klasse  
Derde klasse  
Vierde klasse  
Vijfde klasse  



 

 

     Zesde klasse  
Reserve hoofdklasse  
Reserve 1e klasse  
Reserve 2e klasse  
Categorie B senioren mannen 
 
Zodra een speler 15 (na)competitiewedstrijden in een bepaalde klasse (bepaalde trede op de 
ladder) is uitgekomen, dan mag deze speler niet meer aan beker- en 
(na)competitiewedstrijden van een team dat uitkomt in een lagere klasse (lagere trede op de 
ladder) deelnemen. Onderscheid in speeldag wordt niet gemaakt. Voor de Tweede divisie, 
Derde divisie en Vierde divisie geldt dat zodra een speler 18 (na)competitiewedstrijden in een 
bepaalde divisie (bepaalde trede op de ladder) is uitgekomen, dan mag deze speler niet meer 
aan beker- en (na)competitiewedstrijden van een team dat uitkomt in een lagere klasse 
(lagere trede op de ladder) deelnemen. Onderscheid in speeldag wordt niet gemaakt.  
 
Verenigingen met een 1e elftal op zaterdag en 1e elftal op zondag.  
Op dit moment heeft een aantal verenigingen zowel een 1e elftal op zaterdag als op zondag. 
Ten aanzien hiervan blijft de regel dat een speler die heeft deelgenomen aan een beker- of 
(na)competitiewedstrijd van het 1e elftal op zaterdag deze speler niet meer mag uitkomen in 
een beker en (na)competitiewedstrijd van het 1e elftal op zondag en omgekeerd. De inzet 
van spelers ten aanzien van deze specifieke situatie wordt dus niet verruimd.  
 
B. O23 mannen  
De senioren mannen die behoren tot de leeftijdsklasse O23 (ofwel spelers die geboren zijn op 
of na 1 januari 2000) behouden de ruime mogelijkheden die zij nu ook al hebben. Dit 
betekent dat zij onbeperkt in andere seniorenklassen kunnen uitkomen zonder dat dit 
consequenties heeft voor deelname aan wedstrijden van de O23.  
 
Wel geldt de beperking dat een O23-speler die 15 (na)competitiewedstrijden in categorie A in 
een hoger team van de eigen leeftijdsklasse is uitgekomen niet meer aan beker- en 
(na)competitiewedstrijden van een lager team van deze leeftijdsklasse mag deelnemen 
ongeacht of dit lagere team in categorie A of B uitkomt. Onder een lager team wordt in dit 
verband verstaan een team dat in een lagere divisie of klasse is ingedeeld. Als teams in 
dezelfde divisie of klasse uitkomen, dan geldt deze beperking niet. Het is niet toegestaan om 
in een lagere leeftijdsklasse uit te komen dan de leeftijdsklasse waartoe de speler op basis 
van zijn leeftijd behoort.  
 
Uitkomen op zaterdag en zondag.  
De senioren mannen die behoren tot de leeftijdsklasse O23 behouden ook de mogelijkheid 
om zowel in categorie A op zaterdag als in categorie A op zondag uit te komen. Dit is echter 
niet onbeperkt. Zodra een O23-speler 15 (na)competitiewedstrijden is uitgekomen in een 
elftal dat behoort tot categorie A op zaterdag mag deze speler niet meer uitkomen in een 
beker- en (na)competitiewedstrijd van een elftal dat behoort tot categorie A op zondag en 
omgekeerd. Een O23 speler mag dus in beide 1e elftallen uitkomen, maar speelt zich bij 15 
wedstrijden op een speeldag vast. Bovenstaande regels gelden niet alleen voor spelers van 
verenigingen die met een O23 team aan de competitie deelnemen, maar voor alle senioren 
mannen die geboren zijn op of na 1 januari 2000 of later.  
 
Doelverdedigers.  
Voor doelverdedigers geldt dat zij 25 jaar of jonger moeten zijn om in de O23 te mogen 
uitkomen. Voor het seizoen 2022/’23 betekent dit dat zij geboren moeten zijn op of na 1 
januari 1998. Alle hierboven genoemde regels voor de mannen die behoren tot de 



 

 

     leeftijdsklasse O23 gelden ook voor deze doelverdedigers.  
 
C. Senioren vrouwen.  
Ook bij de senioren vrouwen kennen we met ingang van het seizoen 2022/’23 het systeem 
van een “speelgerechtigdheidsladder”.  
Deze ladder is hieronder afgebeeld.  
Categorie A senioren vrouwen  
Topklasse  
Hoofdklasse  
Eerste klasse  
Tweede klasse  
Derde klasse  
Categorie B senioren vrouwen  
 
Zodra een speelster 15 (na)competitiewedstrijden in een bepaalde klasse (bepaalde trede op 
de ladder) is uitgekomen, dan mag deze speelster niet meer aan beker- en 
(na)competitiewedstrijden van een team dat uitkomt in een lagere klasse (lagere trede op de 
ladder) deelnemen. Onderscheid in speeldag wordt niet gemaakt.  
Een speelster kan niet alleen bij de vrouwen maar ook bij de mannen uitkomen. Het 
uitkomen bij de mannen heeft geen gevolgen voor deelname aan wedstrijden van de 
vrouwen.  
 
Verenigingen met een 1e elftal op zaterdag en 1e elftal op zondag.  
Op dit moment heeft een aantal verenigingen zowel een 1e vrouwenelftal op zaterdag als op 
zondag. Ten aanzien hiervan blijft de regel dat een speelster die heeft deelgenomen aan een 
beker- of (na)competitiewedstrijd van het 1e elftal op zaterdag deze speler niet meer mag 
uitkomen in een beker en (na)competitiewedstrijd van het 1e elftal op zondag en omgekeerd. 
De inzet van speelsters ten aanzien van deze specifieke situatie wordt dus niet verruimd. De 
minimale leeftijd van 15 jaar om bij de senioren in het amateurvoetbal uit te komen blijft 
ongewijzigd.  
 
D. MO20  
De vrouwen en meiden die behoren tot de leeftijdsklasse MO20 (ofwel speelsters die 
geboren zijn in het jaar 2003, 2004 of 2005) kunnen onbeperkt in seniorenklassen uitkomen 
zonder dat dit consequenties heeft voor deelname aan wedstrijden van de MO20.  
Wel geldt de beperking dat een MO20-speelster die 15 (na)competitiewedstrijden in 
categorie A in een hoger team van de eigen leeftijdsklasse is uitgekomen niet meer aan 
beker- en (na)competitiewedstrijden van een lager team van deze leeftijdsklasse mag 
deelnemen ongeacht of dit lagere team in categorie A of B uitkomt. Onder een lager team 
wordt in dit verband verstaan een team dat in een lagere divisie of klasse is ingedeeld. Als 
teams in dezelfde divisie of klasse uitkomen, dan geldt deze beperking niet. Het is niet 
toegestaan om in een lagere leeftijdsklasse uit te komen dan de leeftijdsklasse waartoe de 
speler op basis van zijn leeftijd behoort.  
 
Uitkomen op zaterdag en zondag.  
De vrouwen en meiden die behoren tot de leeftijdsklasse MO20 hebben de mogelijkheid om 
zowel in categorie A op zaterdag als in categorie A op zondag uit te komen. Dit is echter niet 
onbeperkt. Zodra een MO20-speelster 15 (na)competitiewedstrijden is uitgekomen in een 
elftal dat behoort tot categorie A op zaterdag mag deze speelster niet meer mag uitkomen in 
een beker- en (na)competitiewedstrijd van een elftal dat behoort tot categorie A op zondag 
en omgekeerd. Een MO20-speelster mag dus in beide 1e elftallen uitkomen, maar speelt zich 
bij 15 wedstrijden op een speeldag vast.  



 

 

     Bovenstaande regels gelden niet alleen voor speelsters van verenigingen die met een MO20 
team aan de competitie deelnemen, maar voor alle meiden en vrouwen die geboren zijn in 
het jaar 2003, 2004 of 2005.  
 
E. Jeugdvoetbal (jeugd onder competities).  
Jeugdspelers krijgen met ingang van het seizoen 2022/’23 onbeperkt de mogelijkheid om in 
oudere leeftijdsklassen uit te komen zonder dat dit consequenties heeft voor deelname aan 
wedstrijden in de eigen leeftijdsklasse. In de huidige situatie is dit beperkt. Gezien deze 
verruiming is het werken met een speelgerechtigdheidsladder in het jeugdvoetbal niet aan de 
orde. Jeugdspelers krijgen dus veel meer mogelijkheden om ervaring op te doen in oudere 
leeftijdsklassen.  
De beperking die voor jeugdspelers blijft gelden is dat een speler die 15 
(na)competitiewedstrijden in categorie A in een hoger team van de eigen leeftijdsklasse is 
uitgekomen niet meer mag uitkomen in beker- en (na)competitiewedstrijden van een lager 
team van deze leeftijdsklasse ongeacht of dit lagere team in categorie A of B uitkomt. Onder 
een lager team wordt in dit verband verstaan een team dat in een lagere divisie of klasse is 
ingedeeld. Als teams in dezelfde divisie of klasse uitkomen, dan geldt deze beperking niet. 
Het is niet toegestaan om in een lagere leeftijdsklasse uit te komen dan de leeftijdsklasse 
waartoe de speler op basis van zijn leeftijd behoort.  
 
Uitkomen bij de senioren.  
Verder krijgen jeugdspelers met ingang van het seizoen 2022/’23 ruimere mogelijkheden om 
in wedstrijden van de senioren uit te komen. Voor jeugdspelers die op één speeldag 
(zaterdag of zondag) bij de senioren uitkomen, gelden geen beperkingen. Het uitkomen op 
beide speeldagen in categorie A bij de senioren is daarentegen wel beperkt. Zodra een 
jeugdspeler 15 (na)competitiewedstrijden is uitgekomen in een elftal dat behoort tot 
categorie A op zaterdag, dan mag deze speler niet meer uitkomen in een beker- en 
nacompetitiewedstrijd van een elftal dat behoort tot categorie A op zondag en omgekeerd. 
Een jeugdspeler mag dus in beide 1 e elftallen uitkomen (als een vereniging hierover 
beschikt), maar speelt zich bij 15 wedstrijden op een speeldag vast. De minimale leeftijd van 
15 jaar om bij de senioren uit te komen blijft ongewijzigd.  
 
F. Meidenvoetbal (specifieke meidencompetities).  
De hierboven genoemde regels voor het jeugdvoetbal gelden op dezelfde wijze voor het 
meidenvoetbal. Meiden krijgen met ingang van het seizoen 2022/’23 dus onbeperkt de 
mogelijkheid om binnen het meidenvoetbal in oudere leeftijdsklassen uit te komen zonder 
dat dit consequenties heeft voor deelname aan wedstrijden in de eigen leeftijdsklasse. Dit 
geldt ook voor het uitkomen in wedstrijden van het jeugdvoetbal.  
Gezien deze verruiming is het werken met een speelgerechtigdheidsladder in het 
meidenvoetbal niet aan de orde. Meiden krijgen dus veel meer mogelijkheden om ervaring 
op te doen in oudere leeftijdsklassen en het jeugdvoetbal.  
De beperking die ook voor meiden blijft gelden is dat een speelster die 15 
(na)competitiewedstrijden in categorie A in een hoger team van de eigen leeftijdsklasse is 
uitgekomen niet meer mag uitkomen in beker- en (na)competitiewedstrijden van een lager 
team van deze leeftijdsklasse ongeacht of dit lagere team in categorie A of B uitkomt. Een 
speelster mag in die situatie ook niet meer uitkomen in het toernooi dat in fase 4 wordt 
gespeeld. 
Onder een lager team wordt in dit verband verstaan een team dat in een lagere divisie of 
klasse is ingedeeld. Als teams in dezelfde divisie of klasse uitkomen, dan geldt deze beperking 
niet. Het is niet toegestaan om in een lagere leeftijdsklasse uit te komen dan de 
leeftijdsklasse waartoe de speler op basis van zijn leeftijd behoort.  
 



 

 

     Uitkomen bij de senioren.  
Verder krijgen meiden met ingang van het seizoen 2022/’23 ruimere mogelijkheden om in 
wedstrijden van de senioren uit te komen. Voor meiden die op één speeldag (zaterdag of 
zondag) bij de senioren uitkomen, gelden geen beperkingen. Het uitkomen op beide 
speeldagen in categorie A bij de senioren is daarentegen wel beperkt. Zodra een speelster 15 
(na)competitiewedstrijden is uitgekomen in een elftal dat behoort tot categorie A op 
zaterdag, dan mag deze speelster niet meer uitkomen in een beker- en 
nacompetitiewedstrijd van een elftal dat behoort tot categorie A op zondag en omgekeerd. 
Een jeugdspeelster mag dus in beide 1e elftallen uitkomen (als een vereniging hierover 
beschikt), maar speelt zich bij 15 wedstrijden op een speeldag vast.  
De minimale leeftijd van 15 jaar om bij de senioren uit te komen blijft ongewijzigd. 
 

➢ Hooglanderveen verslaat DSOV met grote cijfers 6 – 0 
Stralende gezichten na afloop op het Willem Tomassencomplex na de overwinning tegen 
DSOV. Na twee gelijke spelen de eerste zege van dit seizoen voor de jonge ploeg van Charles 
van Altena.  
Mick van de Grift maakte de overwinning vanaf de bank mee. Tijdens de warming-up haakte 
de linkerflankspeler af vanwege een heupblessure. Jasper van Nimwegen verving hem 
uitstekend. Na 6 minuten was Jasper van Nimwegen dichtbij de openingstreffer. Na een 
uitstekende 1-2 met Pim Gijtenbeek stuitte hij op de doelman van DSOV. In de 20e minuut 
kwam Hooglanderveen op een 1-0 voorsprong. Jason Eilbracht haalde via de rechterkant de 
achterlijn en zijn voorzet werd door Yucel Yagli prima ingeschoten. In de 39e minuut 
vergrootte Pim Gijtenbeek de Hooglanderveense voorsprong. Vanuit de draai schoot hij de 
bal perfect in de lange hoek.  
Vol vertrouwen begon Hooglanderveen aan de tweede helft. In de 68e minuut was het 
wederom Jason Eilbracht de via de rechterkant een medespeler in staat stelde om te scoren. 
Robin Wollaars tikte beheerst de 3-0 binnen. Een minuut later was het weer raak. Mehmet 
Kaya stuurde Ilias Bezzahi de diepte in en alleen voor de keeper maakte de spits geen fout  
4-0. Niet veel later bereikte Mehmet Kaya vanuit een vrije trap Rick Voortman. Met een 
bekeken stiftje passeerde de blonde aanvaller de doelman van DSOV. De honger naar meer 
doelpunten was nog niet gestild. Een kwartier voor tijd mocht Ilias Bezzahi op randje van 
buitenspel doorgang en de topscoorder wist wel raad met dit buitenkansje 6-0. Binnen zeven 
minuten vergrootte Hooglanderveen de voorsprong van 2-0 naar 6-0.  In de laatste seconden 
van de partij was Rick Voortman nog dichtbij de 7-0, maar zijn kopbal belandde op de paal. 
Na afloop een uitermate tevreden trainer Charles van Altena: “Dit geeft een enorm goed 
gevoel voor het team. De vooraf bepaalde strategie is uitstekend door het team uitgevoerd. 
DSOV heeft nauwelijks een kans gehad, door het uitstekende spel van onze ploeg en zelf 
scoren we er lustig op los. Hier kunnen we verder mee in het verloop van het seizoen”. 
Scoreverloop:  1-0 Yucel Yagli   2-0 Pim Gijtenbeek   3-0 Robin Wollaars 
4-0 Ilias Bezzahi   5-0 Rick Voortman   6-0 Ilias Bezzahi 
 

➢ BOA’s schrijven parkeerboetes uit. 
We hebben vandaag (8 oktober 2022) controle gehad van de BOA’s over de 
parkeerproblematiek bij ons complex. Dit naar aanleiding van klachten uit de buurt.  
Volgende week komen de BOA’s weer langs en delen ze boetes uit bij foutief parkeren buiten 
het complex. 
“Nou en? Dat is toch de verantwoording van de automobilist zelf”, zou je kunnen zeggen. 
Jawel, naar het is ook overlast voor onze buurt. En we doen er veel aan om overlast voor de 
buurt te voorkomen. 



 

 

     Daarom wederom een uiteenzetting van hetgeen we doen en aanbieden om zoveel mogelijk 
parkeerproblemen te voorkomen. 
Onze parkeerregels en mogelijkheden: 

▪ Voor onze thuiswedstrijd bezoekers: kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend 
naar het complex. 

▪ Voor onze uitwedstrijd bezoekers: verzamel met auto’s bij het parkeerterrein bij 
de Karwei om extra (korte) drukte op het complex te voorkomen. 

▪ Voor onze gasten: we zetten iedere zaterdag parkeerwacht (2 personen) in om de 
mensen te informeren wanneer ons parkeerterrein vol is en kunnen parkeren bij 
vergader- en evenementencentrum Houtrust aan de Heideweg (op slechts 5 
minuten lopen van ons complex). 

▪ Hiervoor overhandigt onze parkeerwacht een routebeschrijving naar Houtrust aan 
de automobilist als zij dat niet opvolgen en foutief parkeren (in de berm, buiten de 
parkeervakken) riskeren zij een boete. Dat risico is nu dus een bijna zekerheid, 
terwijl je met 5 minuten lopen dat allemaal kan voorkomen. 

Het bestuur   bestuur@vvhooglanderveen.nl 
 

➢ 38% van de voetbalclubs in zwaar weer door hoge energieprijzen. 
38% van de Nederlandse amateurvoetbalverenigingen vreest voor het voorbestaan van de 
club door de gestegen energieprijzen. Van deze groep geeft ruim een derde aan dat het 
voortbestaan binnen een jaar wordt bedreigd. Dit zijn de uitkomsten van een enquête die de 
KNVB in september naar alle amateurverenigingen heeft gestuurd om de effecten van de 
energieprijzen in kaart te brengen. De KNVB roept de overheid op om vaart te maken met de 
compensatieplannen. 
De hoge energieprijzen eisen hun tol bij verenigingen. Bijna de helft van de 
amateurverenigingen heeft een variabel contract, waardoor zij nu al veel hinder ondervinden 
van de stijgende energieprijzen. Van nagenoeg een kwart van de verenigingen loopt het vaste 
contract binnen 6 maanden af. Clubs zien financiële reserves in rook opgaan en ook voor de 
leden blijft er minder geld over. Enkele verenigingen geven aan de komende drie maanden al 
in de problemen te komen door de gestegen prijzen. 
 
Compensatie overheid hard nodig. 
Op aandringen van de politiek, NOC*NSF en verschillende sportbonden beraadt de overheid 
zich op maatregelen. De KNVB is blij dat partijen inzien dat maatregelen hard nodig zijn. Maar 
de nood is hoog en meer duidelijkheid wordt pas in november verwacht. Naast 
zorgvuldigheid is dan ook haast geboden om het omvallen van sportverenigingen te 
voorkomen. De KNVB pleit daarom voor spoedige compensatiemaatregelen en opening van 
een noodfonds voor sportvoorzieningen die ernstig in de knel komen. 
 
Besparen op energiekosten. 
Clubs doen al het maximale om de kosten te drukken. 80% van de verenigingen geeft aan 
bezig te zijn met het nemen van alternatieve maatregelen om te kunnen besparen op de 
energiekosten. De helft van de verenigingen zet in op het verlagen van de temperaturen van 
de accommodatie (51%) en/of de douches (35%). Ruim een kwart van de verenigingen 
verhoogt noodgedwongen de contributie (28%). 
De KNVB juicht de oplossingsgerichtheid van bestuurders toe. Toch maakt de KNVB zich ook 
zorgen over het feit dat ruim een kwart van de verenigingen zich genoodzaakt voelt de 
contributie te verhogen. 1 op de 11 kinderen groeit namelijk op in armoede, waardoor het 
voor ouders soms lastig is om contributie te betalen. Om te voorkomen dat voetballers 
stoppen, introduceerden ING en de KNVB de financieel contactpersoon op clubs. Lees hier 
meer over wat zij voor leden en de clubs kunnen betekenen. 

mailto:bestuur@vvhooglanderveen.nl


 

 

     Inzetten op verduurzaming. 
Voor de lange termijn zet de KNVB verder in op verduurzaming van verenigingen. 1196 clubs 
hebben inmiddels al geïnvesteerd in verduurzaming via de Groene Club. De KNVB deelt de 
resultaten van de enquête op het vlak van duurzaamheid en de verdere inzet op een later 
moment dit jaar. 

 

"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. 
 

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    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 G.M.  Breukelen 

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 MO15-3 CJVV MO15-2  

1 11:15 Hooglanderveen JO13-3 Hooglanderveen JO13-4  

1 12:45 Hooglanderveen JO15-1 Hooglanderveen JO16-2  

1 08:45 Hooglanderveen JO8-7 Hooglanderveen JO8-4  

1 08:45 
Hooglanderveen JO8-6 
(Training) 

Hooglanderveen JO8-6 
(Training) 
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     1 10:00 Hooglanderveen JO9-7 Hooglanderveen JO9-3  

1 10:00 Hooglanderveen JO10-1 Kampong JO10-1  

1 10:30 Hooglanderveen MO13-3 N.T.B.  

1 09:00 Hooglanderveen JO12-2 Nieuwland JO12-2  

1 11:00 Hooglanderveen JO14-1 PVCV JO14-2  

1 10:00 Hooglanderveen JO10-3 Sparta Nijkerk JO10-1  

1 10:00 Hooglanderveen JO8-5 Veensche Boys JO8  

 

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

52720 10:30 Hilversum FC O23-1 Hooglanderveen O23-1 J.G. d Dunnen 

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

3313 12:15 Baronie JO18-1 Hooglanderveen JO18-1 G. v Arendonk 

28654 10:00 Urk JO16-1 Hooglanderveen JO16-1 J.H. Kok  

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

72480 14:30 Voorwaarts VR1 Hooglanderveen VR1  

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  

1 09:00 Woudenberg JO10 Hooglanderveen JO10-2  

1 09:45 SO Soest JO14-1 Hooglanderveen JO14-3  

 

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 R.A.  Schipper 

76184 13:00 Swift 3 Hooglanderveen 3 D. (Dion) Fijma 

63699 11:00 Hercules 5 Hooglanderveen 4  

 
 
 
 
 
 



 

 

     Maandag    17 oktober   2022: 

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

1 19:00 Hooglanderveen JO15-1 VVOG JO15-1  

 

Dinsdag     18 oktober   2022: 

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

1 19:00 Hooglanderveen JO16-1 As'80  JO16-1  

 

Zaterdag    22 oktober   2022: 

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

873 15:00 Hooglanderveen JO18-1 Roda 46 JO18-1  

93849 13:00 Hooglanderveen JO17-1 Kolping Boys JO17-1  

94963 11:00 Hooglanderveen JO14-1 Woudenberg JO14-1  

 

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

94936 11:45 't Goy O23-1 Hooglanderveen O23-2  

942 10:00 IJsselmeervogels JO16-1 Hooglanderveen JO16-1  

 

Zondag     23 oktober   2022: 

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

93650 10:30 Hooglanderveen 2 SDO 3  

94905 11:00 Hooglanderveen 5 Hoogland 9  

94836 13:30 Hooglanderveen 6 Hoogland 5  

94833 13:30 Hooglanderveen 9 HMS 2  

 

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

94899 11:00 Amsvorde 3 Hooglanderveen 4  

94842 11:00 CDW 2 Hooglanderveen 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 9 oktober:        Wedstrijden zondag 16 oktober:   
DIOS – DCG       1 – 2       Altior – ZSGO/WMS 
Hooglanderveen – DSOV   6 – 0       DCG – Hooglanderveen  
ROAC – Altior       2 – 0       DSOV – Sporting Martinus 
Roda’23 – VVZA      4 – 2       KDO – ROAC  
SCPB’22 – SO Soest    3 – 1       SO Soest – DIOS  
Sporting Martinus – KDO   2 – 0       VVZA – SCPB’22 
ZSGO/WMS – Sporting’70  2 – 1       Sporting’70 – Roda’23 
 
2e klasse B per 16 oktober  2022:       

1. ZSGO/WMS  03-09 

2. SCPB’22  03-09 

3. Roda’23  03-06 

4. DCG  03-06 

5. Hooglanderveen  03-05 

6. Sporting Martinus  03-05 

7. ROAC  03-05 

8. DIOS  03-03 

9. DSOV  03-03 

10. Sporting’70  03-02 

11. Altior  03-02 

12. KDO  03-01 

13. VVZA  03-01 

14. SO Soest  03-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	"Pupil van de Week".

