
 

 

     

”de dribbelaar”    

 

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

 

                50e jaargang  nr. 19 – wk 50 

  
 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Voetbalkantine wordt omgetoverd tot het Ally Pally. 
Op vrijdag 20 januari 2023 wordt de voetbalkantine weer omgetoverd tot het Ally Pally van 
Hooglanderveen! Na het succes van vorig jaar keert het fameuze koppel-darttoernooi van vv 
Hooglanderveen opnieuw terug. 
Om 18:30 uur zal de voetbalkantine, voor deze avond dus het Ally Pally van Hooglanderveen, 
open gaan en wordt er verwacht dat de ingeschreven teams zich melden. 
Vervolgens zal om 19:00 uur stipt het dartgevecht weer in alle hevigheid losbarsten. 
Traditioneel wordt er gegooid in koppels van 2 onder een door jullie zelf op te geven 
teamnaam. 
Vergeet ook niet om jullie gewenste opkomstnummer door te geven bij de inschrijving, wie 
weet stelen jullie daar wel de show mee voorafgaand aan de finale! Dit jaar zal er ook een 
prijs uitgereikt worden aan het best verklede team. Hoe gekker hoe beter! 
Inschrijfgeld: € 5,00 per persoon (betaling volgt later, na inschrijving)  
Minimumleeftijd deelname: 18 jaar. 
<<<inschrijven>>> 
Uit ervaring weten we dat de inschrijvingen hard gaan. En ook dit jaar zal er weer een limiet 
zijn voor het maximum aantal inschrijvingen. Schrijf je nu dus snel in want vol = vol! (Kom je 
op de reservelijst dan krijg je hier afzonderlijk bericht over). 
Ook voor de niet-darters onder ons blijft dit een avond vol gezelligheid. Dus schroom vooral 
niet om op vrijdagavond 20 januari een kijkje te komen nemen in de omgetoverde kantine 
van VV Hooglanderveen! 
Met sportieve groet, 
De dartorganisatie 
Julien Meijboom,  Niels Pasker,  Rob van de Grootevheen,  Arnout Bregman  Menno Bos 
*Deelnemers dienen een connectie met de club te hebben voor deelname. 
facilitair@vvhooglanderveen.nl 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgr3gD3I_LXOJ9FoDrzlrnGCx7Sor81KJkSLWNVTI_0KY1fw/viewform
mailto:facilitair@vvhooglanderveen.nl?Subject=darttoernooi&Body=


 

 

     ➢ The Battle of the New Year 2023. 
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van onze mooie voetbalclub, op zondag 8 januari 
2023, organiseren de Krasse Knarren zoals ieder jaar The Battle of the New Year, ofwel het 
Oliebollen-toernooi, een toernooitje tussen de jeugdleiders, vrijwilligers en Knarren. 
Gezelligheid en sportiviteit staan voorop bij deze langlopende Nieuwjaars-traditie. Winnen of 
verliezen is niet belangrijk, als er maar mooie, unieke en vooral ludieke balkunsten worden 
vertoond. 
Het 7 tegen 7-toernooi wordt gespeeld op een half veld en begint om 12.00 uur. 
Rond 13.30 uur is het al weer over, waarna we aan de oliebollen gaan bij de 
nieuwjaarsreceptie. 
Meedoen? Reageer dan vóór 1 januari 2023 met een berichtje naar: 
krasseknarren@vvhooglanderveen.nl 
De teamindeling gebeurt middels loting en wordt op 5 januari bekend gemaakt. 
pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl 

 

➢ Herindeling JO13 t/m JO17 Hoofdklasse en 1ste klasse. 
Wanneer kunnen teams wel en niet uitkomen op een hoger of lager niveau? Hieronder staat 
meer informatie over herindelingen in het fasenvoetbal JO13 t/m JO19 tussen de Hoofdklasse 
en de 1e klasse. 
 
Na de 2e fase (kerstvakantie): 

• Voor een herindeling naar de Hoofdklasse vanuit de 1e klasse en omgekeerd hoeft geen 
verzoek te worden verstuurd naar de KNVB. Deze herindeling wordt gedaan op basis van de 
resultaten uit de eerste fase en is ter beoordeling aan de competitieplanner. 

• Er vindt een promotie-degradatieregeling plaats vanuit de Hoofdklasse naar de Divisie en vice 
versa. Het aantal poules in de Hoofdklasse wordt gevormd op basis van het aantal te 
verdelen plekken in de Divisie. Overige teams gaan naar de 1e klasse. Door het aantal poules 
in de Hoofdklasse af te stemmen op het aantal plekken in de Divisie, voorkomen we dat 
kampioenen in de Hoofdklasse nog met elkaar moeten strijden om een plek in de Divisie. Dit 
heeft als gevolg dat er teams worden heringedeeld vanuit de Hoofdklasse naar de 1e klasse 
om zo de gelijkwaardigheid en reisafstand te optimaliseren. 

• Teams in de 1e klasse kunnen promoveren naar de Hoofdklasse. Dit geldt ook voor teams 
met dispensatiespelers. Er is geen vaste promotie/degradatieregeling. Het doel van het 
fasenvoetbal is om alle teams zoveel mogelijk op eigen niveau te laten voetballen. Daarom 
wordt herindeling bepaald op basis van alle resultaten en niet volgens een vaste regeling. 

• Hoofdklasseteams kunnen worden heringedeeld naar de 1e klasse. 
Teams in de Hoofdklasse kunnen promoveren naar de Divisie. Dit geldt ook voor teams die in 
de 1e fase nog in de 1e klasse speelden. Teams met dispensatiespelers zijn uitgesloten van 
promotie naar de Divisie, met uitzondering van teams met speler(s) met biologische 
dispensatie. 

 
De promotie/degradatieregeling voor de Hoofdklasse jeugd (JO13-JO19) is gepubliceerd. Na 
de tweede fase promoveren de kampioenen van alle Hoofdklassen naar de Divisie. In 
sommige districten en leeftijdscategorieën promoveren ook de beste nummers 2. 
Teams die in de eerste fase nog in de eerste klasse speelden, kunnen na de tweede fase 
promoveren naar de Divisie. Teams met één of meer dispensatiespelers zijn echter 
uitgesloten van promotie naar de Divisie, met uitzondering van biologische dispensatie. Als 
een team met dispensatiespelers eindigt op een plaats die recht geeft op promotie, dan zal 
het eerstvolgende team zonder dispensatiespelers in de eindrangschikking die 
promotieplaats overnemen. 
Er vindt twee keer per seizoen promotie/degradatie plaats vanuit de Hoofdklasse naar de 

mailto:krasseknarren@vvhooglanderveen.nl?Subject=battle-of-the-new-year-2023&Body=
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     bovenliggende Divisie en andersom: na afloop van de winterstop (na de tweede fase van de 
hoofdklasse) en na de zomerstop. De promotie/degradatieregeling Hoofdklasse jeugd richting 
de competitie die start aan het begin van seizoen 2023/’24 wordt in januari gepubliceerd. Dit 
omdat tegen die tijd duidelijk is hoe de jeugdcompetities er vanaf seizoen 2023/’24 uit gaan 
zien. 
 

➢ Moeizame overwinning Hooglanderveen op DIOS sv  
Hooglanderveen heeft in de laatste wedstrijd voor de winterstop gedaan wat het doen 
moest. Winnen van de hekkensluiter DIOS sv. 
Hooglanderveen begon stroef aan de wedstrijd. Weinig rust aan de bal, veel onnodig 
balverlies en de onderlinge communicatie liet te wensen over. Maar dan de 11e minuut. Met 
een schitterende dieptepass stuurt Mehmet Kaya Jason Eilbracht de diepte in. Jason Eilbracht 
weet daarna de geheel vrijstaande Pim Gijtenbeek te bereiken, die beheerst de 1-0 
binnentikt. Na een half uur is het weer raak. Jesse van Dijk zet met een sublieme pass 
buitenkant voet Rick Voortman alleen voor de keeper. Met zijn sterke linkerbeen knalt Rick 
Voortman de bal in de verre hoek en laat hij de keeper van DIOS sv kansloos. Hoe efficiënt 
kun je zijn? Twee kansen, twee goals. Vanaf dat moment kent Hooglanderveen zijn beste fase 
van de wedstrijd, maar dat leidt niet meer tot meer goals. 
Na rust is Hooglanderveen een periode geheel van slag. Ralph Noordam brengt de ploeg uit 
Nieuw-Vennep terug in de wedstrijd 2-1. Tien minuten later scoort DIOS sv door Twan Ort de 
gelijkmaker. 
Lange tijd lijkt het erop dat DIOS sv de punten gaat meenemen naar Nieuw-Vennep, tot een 
kwartier voor tijd. Marc Hessels gaat goed door over rechts en zijn voorzet wordt perfect 
binnengeschoten door de goed meegekomen Mick van de Grift. DIOS sv gooit daarna alles op 
de aanval om de gelijkmaker te forceren, maar onze kopsterke centrale verdedigers weten dit 
te voorkomen. In de derde minuut van de blessuretijd profiteert Pim Gijtenbeek van de 
geboden ruimte. Beheerst scoort hij zijn tweede treffer. 
Het gezegde: “Slechte wedstrijden moet je ook winnen” ging vandaag op. Een enorm 
belangrijke overwinning in de strijd op handhaving in de tweede klasse. Tot nu toe presteert 
Hooglanderveen uitstekend en neemt het na 11 wedstrijden de zesde plaats in.  
Scoreverloop: 1-0  Pim Gijtenbeek 2-0  Rick Voortman  2- 1  Ralph Noordam 
2-2  Twan Ort  3-2  Mick van de Grift  4- 2  Pim Gijtenbeek 
 

➢ Hooglanderveen JO14-1 kampioen. 
Na een fantastische 1e fase met een aanvullende bekeroverwinning op Woudenberg begon 
de 2e fase op 5 november tegen de Bilt 14-2. Een nieuwe tegenstander welke niet was 
berekend op de tactiek van Hooglanderveen. Het werd 8-0. 
Op woensdag 9 november werd op een regenachtige avond de wedstrijd tegen Quick 
ingehaald. Een pittige wedstrijd en voor de intimie wederom een Quick-
grensrechtermomentje werd met 1-0 gewonnen. Vervolgens werd uit bij Altius de zegekar 
vergroot met een 1-7 overwinning. 
Op 19 november kwam Spakenburg op bezoek bij Hooglanderveen, wederom 7 doelpunten 
en 2 tegen. Op 26 november uit naar So Soest, waarbij de jongens zich niet lieten afleiden 
door de scheids, werd we met 0-1 gewonnen.  
Op woensdag 7 december uit naar sv Baarn. Baarn heeft 3 punten achterstand, een 
verliespartij zou de weg naar het kampioenschap vermoeilijken. Tegen , voor een aantal 
jongens, oud invaltrainer Jelle werd er 1-1 gelijk gespeeld. Dat betekende bij winst op 10 
december de kampioenswedstrijd.  
Deze wedstrijd was thuis tegen Roda o14-2. Om het wat spannender te maken had Roda een 
aantal spelers van hun 14-1 geleend. Voor onze jongens van Hooglanderveen een extra 
motivatie. Een westrijd met veel strijd leverde een ruststand op van 2-0. In de 2e helft kreeg 



 

 

     Roda een penalty, maar deze werd op de lat geschoten. Hooglanderveen kwam op een 3-0 
voorsprong. Vijf minuten voor tijd dan toch een goal tegen. 3-1 werd ook uit de einduitslag. 
Na 7 wedstrijden dus 19 punten met 28 voor en 5 tegen werd op 10 december het 
kampioenschap behaald door de JO14-1. Dit betekent promotie van de hoofdklasse naar de 
derde divisie in het voorjaar. Een mooie mogelijkheid om op dat niveau de jongens verder te 
ontwikkelen en ook te laten zien wat je zelf kan als team. 

 

Winterstop. 
Let op.  
Onderstaand programma is op een aantal punten behoorlijk aangepast. 
 

December 2022: 
- De laatste midweekse training voor de onder 7 wordt gehouden op woensdag 14 december. 
- Zondag 18 december worden de laatste onderlinge wedstrijden gehouden voor de onder 6 

en de onder 7. Daarna start voor beide groepen de winterstop. 
- In de week vanaf maandag 12 december tot en met vrijdag 16 december vinden de laatste 

trainingen plaats voor zowel jeugd als senioren. 
Communiceer daar goed over met de leiders en trainers. 

- De selectie van het 1ste elftal traint op dinsdag 20 december voor de laatste keer voor de 
winterstop. 

- De afsluitingsavond, voor de gehele vereniging, van dit kalenderjaar wordt 
gehouden op donderdag 15 december. 

- In het weekend van 17-18 december is een inhaal- / bekerprogramma gepland,  voor zowel 
jeugd als senioren. 

- De laatste Dribbelaar van dit kalenderjaar komt uit op dinsdag 13 december. 
Dit is dus de laatste Dribbelaar van  dit kalenderjaar 2022. 

 

Januari 2023: 
- De eerste training in januari voor de onder 7 wordt gehouden op woensdag 11 januari 2023. 
- Zondag 15 januari beginnen de onder 7 en onder 6 weer met hun onderlinge competitie. 
- De eerste trainingen voor de breedteteams beginnen in de week vanaf maandag 9 januari. 

Dit is voor zowel de jeugd als de senioren. 
- De selectieteams bij de jeugd beginnen al vanaf maandag 2 januari met hun trainingen, dit 

omdat zij op zaterdag 14 januari al een competitie programma hebben. 
- De eerste Dribbelaar van 2023 komt uit op dinsdag 3 januari 2023. 

In deze Dribbelaar onder andere de nieuwe competitie indeling voor de rest van het seizoen. 
- De nieuwjaarsreceptie van de voetbalvereniging wordt houden op zondag 8 januari 2023. 

Meer hierover op de website van de vereniging. 
- In het weekend van 14 en 15 januari heeft de KNVB een inhaal- en bekerprogramma gepland 

voor zowel jeugd als senioren. 
Dat weekend beginnen wel de divisies jeugd en de onder 8 t/m de onder 12 beginnen aan 
hun 3e fase. 

- In het weekend van 21 en 22 januari wordt door bijna alle senioren en jeugd weer 
gevoetbald. 

- De selectie van het 1ste elftal vertrekt op vrijdag 6 januari voor een trainingskamp naar 
Spanje, in de omgeving van Barcelona. Daar zal ook een oefenwedstrijd gespeeld worden. 

 
 



 

 

     Het bestuur wenst iedereen die een band heeft met de  

VV Hooglanderveen hele fijne feestdagen toe en een 

fantastisch, sportief en vooral gezond 2023. 

Iedereen is op zondag 8 januari 2023 welkom op de 

Nieuwjaarsreceptie. 
 

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. 
 

Woensdag    14 december  2022: 

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

99466 19:30 Hooglanderveen JO18-3 Woudenberg JO18-1  

129439 19:45 Hooglanderveen JO14-5 IJsselmeervogels JO14-3  

129519 18:30 Hooglanderveen JO13-2 PVCV JO13-7  

102268 19:00 Hooglanderveen MO15-3 DOVO MO15-1  

 

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

103892 19:00 BFC JO14-3 Hooglanderveen JO14-3  

 

Zaterdag    17   december  2022: 

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

54821 13:45 Hooglanderveen O23-2 VVZA O23-1  

99428 13:45 Hooglanderveen JO18-2 VRC JO18-1  

100229 13:45 Hooglanderveen JO17-2 NVC JO17-1  

131206 12:00 Hooglanderveen JO14-4 Soest SO JO14-3  

129517 09:00 Hooglanderveen JO13-2 SCH'44 JO13-1  

131229 10:30 Hooglanderveen JO13-3 Eemdijk JO13-1  

129340 09:00 Hooglanderveen JO13-4 TABA JO13-2  

123289 10:30 Hooglanderveen JO11-7 Gooi 't sc JO11-2  

102021 12:00 Hooglanderveen MO15-3 HDS MO15-1  

113138 10:30 Hooglanderveen MO13-1 Batavia '90 MO13-1  

1 12:00 Hooglanderveen JO16-1 CSV Apeldoorn JO16-1  

1 09:00 Hooglanderveen JO8-5 Hooglanderveen JO8-6  

1 09:00 Hooglanderveen JO11-1 IJsselmeervogels JO11-1  

1 10:30 Hooglanderveen JO11-3 SCH’44 JO11-2  

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


 

 

     1 09:00 Hooglanderveen JO11-2 SCH’44 JO11-1  

1 13:45 Hooglanderveen JO18-1 VV Maarssen JO18-1  

 

Deze zaterdag is er ook een programma voor een eigen toernooi voor de 
Onder 10. 
Het schema voor dit toernooi stond vorige week in de Dribbelaar en staat 
nu ook weer op de website. Deze week niet in de Dribbelaar om 
verwarring te voorkomen.  
 

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

100901 12:30 Eemdijk JO17-1 Hooglanderveen JO17-3  

100971 15:00 DRC JO16-2 Hooglanderveen JO16-2  

101382 10:45 DEV Doorn JO16-3 Hooglanderveen JO16-5  

127744 13:00 Roda 46 JO14-1 Hooglanderveen JO14-1 J.A. Verzijden 

131184 11:30 DOSC JO14-2 Hooglanderveen JO14-2  

103742 11:45 Victoria JO14-2 Hooglanderveen JO14-3  

129438 10:00 Hoogland JO14-4 Hooglanderveen JO14-5  

105738 09:30 Nieuwland JO13-2 Hooglanderveen JO13-5  

106678 09:45 DOSC JO13-4 Hooglanderveen JO13-7  

99807 11:00 Woudenberg MO17-1 Hooglanderveen MO17-1  

105150 10:00 Almere FC MO13-3 Hooglanderveen MO13-3  

127215 10:00 DVSU MO11-2 Hooglanderveen MO11-4  

 

Zondag     18 december  2022: 

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

65563 10:45 Hooglanderveen 4 Sterrenwijk 4  

 

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

76339 11:30 Ankaraspor 2 Hooglanderveen 3 M. Marikan 

63807 12:00 BFC 2 Hooglanderveen 5  

64180 11:00 Olympia '25 4 Hooglanderveen 8  

64006 13:00 APWC 4 Hooglanderveen 9  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     Vanaf maandag 19 december begint de winterstop. 
Iedereen zowel jeugd als senioren is dan vanaf dat moment vrij. 
In de week vanaf maandag 9 januari 2023 wordt weer begonnen met de 
trainingen, voor zowel jeugd als senioren. 
Op zaterdag 7 januari zijn een klein aantal oefenwedstrijden gepland. 
In deze Dribbelaar die wedstrijden die op dit moment bekend zijn voor 
het weekend van 7-8 januari en 14-15 januari 2023. 
Restant van het programma wordt aangevuld in de Dribbelaar van  
3 januari. 
 

Zaterdag      7 januari   2023: 

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

1 13:00 Hooglanderveen JO18-1 Hierden JO19-1  

1 13:00 Hooglanderveen O23-1 NTB  

1 09:00 trainingsdag FC Utrecht trainingsdag FC Utrecht  

 

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

     

 

Zondag       8  januari  2023: 

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

     

 

Nieuwjaars receptie in het clubhuis. 
 

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

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     Zaterdag    14  januari  2023: 

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

1 11:00 Hooglanderveen JO13-1 AS80 JO13-1  

1 09:30 Hooglanderveen JO13-2 AS80 JO13-3  

1 11:00 Hooglanderveen JO13-3 AS80 JO13-4  

1 12:00 Hooglanderveen MO20-2 Sparta Nijkerk MO20-2  

 

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

     

 
 
 

Uitslagen & stand 1ste elftal = 2e klasse B:   
Uitslagen zondag 11 december:       Wedstrijden zondag 18 december:   
DCG – VVZA       2 – 5   
DSOV – Sporting’70     1 – 1      Inhaal- en bekerwedstrijden. 
Hooglanderveen – DIOS    4 – 2      In de 2e klasse B zijn geen inhaalwedstrijden. 
KDO – ZSGO/WMS     1 – 2  
ROAC – Roda’23      0 – 1  
SO Soest – Altior      2 – 0   
Sporting Martinus – SCPB’22  2 – 2  
 
2e klasse B per 11 december  2022:       

1. Sporting Martinus  11-25 

2. SCPB’22  11-23 

3. ZSGO/WMS  11-23 

4. Roda’23  11-20 

5. Sporting’70  11-18 

6. Hooglanderveen   11-17 

7. ROAC  11-17 

8. DSOV  11-15 

9. DCG  11-14 

10. SO Soest  11-11 

11. VVZA  11-10 

12. KDO  11-08 

13. Altior   11-06 

14. DIOS   11-05 

 


