
 

 

   ”de dribbelaar”    

 

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

                50e jaargang  nr. 11 – wk 42 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Digitaal Wedstrijd Formulier in het pupillenvoetbal.  Waarom eigenlijk? 
15-0, 18-1, 10-2. Het zijn uitslagen die regelmatig voorkomen bij de pupillen.  
Er zijn nu eenmaal veel teams met kinderen die net begonnen zijn met voetbal.  
Zulke uitslagen zijn voor niemand leuk. Niet voor de kinderen die elke week dik verliezen, 
maar ook niet voor de spelers die keer op keer veel te makkelijk winnen. Daarom streeft de 
KNVB naar meer gelijkwaardige wedstrijden in het pupillenvoetbal (Onder 8 tot en met 
Onder 12). Het invullen van het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) is hiervoor 
belangrijk.  
 
Waarom eigenlijk? 
In het mDWF (te vinden in de Wedstrijdzaken app) staan de namen van alle spelers in het 
team. Zo weet de KNVB wie er in welk team speelt en hoe goed die spelers samen zijn. De 
uitslagen van de wedstrijden worden via het mDWF doorgegeven. Hoewel er tot en met 
Onder 10 geen uitslagen en ranglijsten meer worden bijgehouden, gebruikt de KNVB de 
uitslagen wel om de poule-indelingen te verbeteren. We laten gelijkwaardige teams vaker 
tegen elkaar spelen, zodat de wedstrijden spannender worden.  Daarnaast wordt er via het 
mDWF gecontroleerd op leeftijd, zodat er niet te veel oudere of jongere spelers in een 
wedstrijd meespelen. 
 
Data per team en individueel 
Het goed invullen van het mDWF voor elke wedstrijd is belangrijk. Hoe meer en betere data 
de KNVB heeft, des te beter worden de indelingen. De data is zowel per team, als per speler 
individueel. Alleen spelers die daadwerkelijk gespeeld hebben, moeten daarom op het mDWF 
komen te staan. Voor elke wedstrijd die een speler heeft gespeeld, krijgt hij of zij een 
bepaalde waarde. Die waarde wordt weer gebruikt om de sterkte van het team te bepalen. 
Dit noemen we de Teamindex. De Teamindex wordt vanaf de Onder 13 gebruikt om de 
competities zo gelijkwaardig mogelijk in te delen. 
Hoewel de indeling bij de pupillen nog niet volgens de Teamindex gaat, is het wel al van 
belang om data te verzamelen over de sterkte van spelers. Zonder die informatie, werkt de 
Teamindex namelijk niet goed en is het moeilijk om vanaf de Onder 13 gelijkwaardige 

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/gelijkwaardige-competities/teamindex


 

 

     competities te vormen. Dus is een speler bij de jongste jeugd afwezig vanwege zwemles, 
ziekte of vakantie? Zorg er dan voor dat hij of zij niet op het mDWF staat voor die wedstrijd.   
 
Geen spelerspascontrole 
Het mDWF voor pupillen verschilt Introop een aantal punten met die van een hogere 
leeftijdscategorie. Zo is het niet noodzakelijk om de naam van de spelbegeleider, aanvoerder 
of pupillenscheidsrechter in te vullen. Ook voert de scheidsrechter geen digitale 
spelerspascontrole uit. Daarom hoef je ook nog geen foto te uploaden in de app. 
 
Wie doet de spelersopgaaf? 
Voor elke wedstrijd moet een spelersopgaaf worden ingevuld met de Wedstrijdzaken app. 
Het werkt in grote lijnen hetzelfde als bij het junioren- en seniorenvoetbal. De spelersopgaaf 
kan worden ingevuld door de teammanager en eventueel door de spelbegeleider of 
wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris van de ontvangende club vult na afloop van de 
wedstrijd de uitslag in. 
 

➢ Hooglanderveen neemt punt mee uit Amsterdam 
Zonder de zieke Robin Wollaars heeft het eerste elftal in de wedstrijd tegen DCG zijn 
ongeslagen status behouden. 
In de beginfase van de partij had de Amsterdamse ploeg een licht overwicht. Dit resulteerde 
in de 18e minuut in een 1-0 voorsprong. Vanuit een vrije trap kreeg Jorin Bruins de bal 
ongelukkig op zijn voet, waarna deze onbedoeld achter doelman Thomas Peters belandde. 
Voor Hooglanderveen het sein om het initiatief over te nemen. Al snel kreeg Hooglanderveen 
een paar goede mogelijkheden. In de 32e minuut zette Jasper van Nimwegen met een knappe 
steekbal Ilias Bezzahi alleen voor de keeper, maar de keeper van DCG wist zijn schot nog net 
te keren. In de rebound was Pim Gijtenbeek de verdedigers van DCG te snel af en scoorde hij 
beheerst met een kopbal de gelijkmaker. 
Na de rust zakte het niveau van beide ploegen aanzienlijk. Geen rust aan de bal en heel veel 
onnodig balverlies van beide kanten. Het enige noemenswaardige feit van Hooglanderveen in 
de tweede helft was de inzet van Ilias Bezzahi na een prachtige pass van Mehmet Kaya. 
Helaas gooide de keeper van DCG roet in het eten en bleef de stand 1-1. 
Het gelijke spel was een reële afspiegeling van het krachtsniveau van beide teams. 
Scoreverloop:  0-1 Jorin Bruins (eigen goal)   1-1 Pim Gijtenbeek 
 

➢ “Veense Derde Helft” nu ook op zaterdag. 
Op zaterdag 12 november, vanaf 17.00 uur, de “Veense Derde Helft”. 
Na de jeugdwedstrijden nu ook op zaterdag. 
 

➢ Met Hooglanderveen naar FC Utrecht – Sparta.  
Speciaal voor alle leden van Hooglanderveen hebben wij een geweldige aanbieding! 
Op zondag 23 oktober gaat FC Utrecht de strijd aan met Sparta Rotterdam om 16:45 uur en 
bij deze wedstrijd in Stadion Galgenwaard kunnen de leden van Hooglanderveen tegen een 
sterk gereduceerd tarief aanwezig zijn.  
Het bestellen van de kaarten is eenvoudig en snel en kan 
via: https://ticketing.fcutrecht.nl/initiative/Hooglanderveen 
 

➢ Oefenwedstrijd 1ste elftal. 
Donderdag 20 oktober speelt het 1ste elftal een oefenwedstrijd tegen Roda’46 1 Zondag. 
De wedstrijd wordt in Hooglanderveen gespeeld en begint om 20.30 uur. 
 

https://ticketing.fcutrecht.nl/initiative/Hooglanderveen


 

 

      
 

 
 
 



 

 

     Promotie/degradatie – regeling jeugd najaar 2022. 
Onder 23. 
Hooglanderveen Onder 23.1 voetbalt in de 3e divisie G. 
Divisie 3A t/m 3H, najaar  
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 2 van het voorjaar van seizoen 2022/’23.  
• De nummers 2 t/m 6 handhaven zich voor Divisie 3 van het voorjaar van seizoen 2022/’23.  
• De nummers 7 en lager degraderen rechtstreeks naar Divisie 4 van het voorjaar van seizoen 
2022/’23. 
 

Onder 18. 
Hooglanderveen Onder 18.1 voetbalt in de 6e divisie E. 
Divisie 6A t/m 6F, najaar  
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 5 van het voorjaar van seizoen 2022/’23.  
• De twee beste nummers 2 (op basis van het gemiddeld aantal punten) promoveren rechtstreeks 
naar Divisie 5 van het voorjaar van seizoen 2022/’23.  
• De (overige) nummers 2 en lager handhaven zich voor Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 
2022/’23.  
 
Instromen in Divisie 6.  
Er is vrije inschrijving voor de O18 Categorie A.  
Deze nieuwe teams worden geplaatst in de laagste O18 divisie. Nieuwe teams kunnen vanaf de 
voorjaarscompetitie instromen. 
 

Onder 17. 
Hooglanderveen onder 17.1 voetbalt in de 7e divisie B. 
Divisie 7A t/m 7H, najaar  
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 2022/’23.  
• De drie beste nummers 2 (op basis van het gemiddeld aantal punten) promoveren rechtstreeks 
naar Divisie 5 van het voorjaar van seizoen 2022/’23.  
• De (overige) nummers 2 t/m 8 handhaven zich voor Divisie 7 van het voorjaar van seizoen 
2022/’23.  
• De nummers 9 en lager degraderen rechtstreeks naar de hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 
2022/’23.  
 
Hoofdklasse.  
• Elk steunpunt stelt een eigen regeling op hoe er gepromoveerd kan worden vanuit de hoofdklasse 
naar de laagste divisie in zowel de winterstop als de zomerstop. 
 

Onder 16. 
Hooglanderveen onder 16.1 voetbalt in de 6e divisie E. 
Divisie 6A t/m 6F, najaar  
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 5 van het voorjaar van seizoen 2022/’23.  
• De beste twee nummers 2 (op basis van het gemiddeld aantal punten) promoveren rechtstreeks 
naar Divisie 5 van het voorjaar van seizoen 2022/’23. 
• De (overige) nummers 2 en t/m 7 handhaven zich voor Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 
2022/’23.  
• De nummers 8 en lager degraderen rechtstreeks naar de hoofdklasse het voorjaar van seizoen 
2022/’23.  
 



 

 

      
Hoofdklasse  
• Elk steunpunt stelt een eigen regeling op hoe er gepromoveerd kan worden vanuit de hoofdklasse 
naar de laagste divisie in zowel de winterstop als de zomerstop. 
 

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. 
 

Donderdag   20 oktober   2022: 

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

1 20:30 Hooglanderveen 1 Roda’46 Zo 1  

 

Zaterdag    22 oktober   2022: 

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

873 15:00 Hooglanderveen JO18-1 Roda 46 JO18-1 M. Rademakers 

93849 13:00 Hooglanderveen JO17-1 Kolping Boys JO17-1 J.  Hardeman 

94963 11:00 Hooglanderveen JO14-1 Woudenberg JO14-1 R.A. v Overbeek 

1 10:00 Hooglanderveen JO11-1 Hooglanderveen JO11-2  

 

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 A.P.F. vd Werff 

 

Zondag     23 oktober   2022: 

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

93650 10:30 Hooglanderveen 2 SDO 3 M.  Marikan 

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  

 
 

http://www.voetbal.nl/
http://www.vvhooglanderveen.nl/


 

 

      

Zaterdag    29 oktober   2022: 

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

54821 17:00 Hooglanderveen O23-2 VVZA O23-1  

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

 

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

52559 12:15 Roda 46 O23-1 Hooglanderveen O23-1  

54910 14:30 Soest SO O23-2 Hooglanderveen O23-3  

3316 12:30 Real Lunet JO18-1 Hooglanderveen JO18-1  

40993 12:15 DTS Ede JO17-1 Hooglanderveen JO17-1  

 

Zondag     30 oktober   2022: 

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

73533 14:00 Hooglanderveen 1 Soest SO 1  

76191 11:00 Hooglanderveen 2 Sterrenwijk 2  

82156 11:00 Hooglanderveen 3 WV-HEDW 2  

65562 12:30 Hooglanderveen 4 Bilt De 2  

72241 13:30 Hooglanderveen VR1 Sporting 70 VR4  

 

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

63946 13:00 Allen Weerbaar 3 Hooglanderveen 5  

64413 10:30 Amsvorde 3 Hooglanderveen 6  

69608 11:00 DWSM 3 Hooglanderveen 7  

63972 11:00 Laren 99 4 Hooglanderveen 8  

64525 10:30 Hoogland 10 Hooglanderveen 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

1. ZSGO/WMS  04-12 

2. SCPB’22  04-12 

3. Roda’23  04-09 

4. ROAC   04-08 

5. Sporting Martinus  04-08 

6. DCG  04-07 

7. Hooglanderveen  04-06 

8. DIOS  04-04 

9. DSOV  04-03 

10. Altior  04-02 

11. Sporting’70  04-02 

12. VVZA  04-01 

13. SO Soest   04-01 

14. KDO  04-01 
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