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VOORWOORD VAN DE 
VOORZITTER
We zijn weer lekker aan het ballen en het voetbalseizoen 
2021-2022 is goed op gang gekomen. Uiteraard nog wel 
met enige Corona beperkingen, maar niet meer 
vergelijkbaar met vorig seizoen.

De uitgestelde festiviteiten zijn we nu aan het inhalen.  
Het Glow-in-the-Dark-voetbaltoernooi een bijzonder 
evenement, de voetbal-pubquiz en het dartstoernooi 
komen dit seizoen nog aan bod. Niet te vergeten de 
voetbalplaatjes actie die we samen met Jumbo Vathorst 
hebben georganiseerd en medio november van start gaat. 
Eind september zijn alle kinderen die mee wilden doen  
op de foto gezet. Wat een klus. Ook teamfoto’s voor de 
NoppenNewz en de website zijn weer gemaakt. Ook een 
enorme klus door vrijwillige fotografen. In de NoppenNewz 
“The making of…”.

Ook reguliere activiteiten zoals de voetbaltrainingsdag 
verzorgd door de mannen van de selectie gaan gewoon 
door dit seizoen in de herfstvakantie. De Grote clubactie is 
weer onder leiding van Frank van Zijll van start gegaan. 
Door de jeugd en voor de jeugd. Het geld is voor een 
prachtig jeugdkamp. Vorig seizoen moest deze afgelast 
worden, maar dit keer komt die vast weer terug. We zijn en 
blijven een hele actieve vereniging voor jong en oud.

We hebben interviews in deze editie staan met 2 vrij-
willigers, Inge Klijnstra, coördinator van de EHBO en 
Martijn Jansen, voetbal leeftijdsgroep coördinator.  
Leuk om te lezen wat zij allemaal doen voor de club en  
wat hun ervaringen zijn.

En alsof een jubileumseizoen nog niet genoeg is, hebben 
we letterlijk en figuurlijk ook nog een fundament gelegd 
voor de uitbreiding van onze complex. In alle opzichten een 
club in beweging. We gaan goed vooruit en hopelijk 
kunnen we openen tijdens het jubileum feestweekend, juni 
volgend jaar. In deze editie lees je weer een update. 

De Fysioclub geeft aan welke diensten zij voor ons leveren. 
Heb je een blessure, dan is er een gratis inloopmogelijkheid 
om deze door de professionals van de Fysioclub te laten 
bekijken. Deze organisatie gaat zich na de oplevering van 
de aanbouw op ons complex vestigen.

Speciale aandacht voor onze scheidsrechters. Wat landelijk 
bij de KNVB een probleem is, is dat op clubniveau bij ons 
ook. Hetzelfde geldt ook voor onze EHBO-ers. We konden 
door Corona geen trainingen geven. Daardoor geen nieuwe 
instroom, enkel uitstroom. Dat moeten we snel weer aan 
zien te vullen. Help je ons mee? Geef je op via de website 
(zie QR code). 

Veel leesplezier.

Norbert van Hengstum
Voorzitter voetbalvereniging Hooglanderveen 
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GROTE CLUBACTIE
Sinds 18 september 2021 is de Grote Clubactie van start! 
Het is ook bij vv Hooglanderveen mogelijk loten te kopen. 
De opbrengst van het aantal loten komt ten goede aan  
het “Van Essen Catering & Events” Jeugdkamp 2022.  
Help jij om ons doel van 7.500 euro te halen?

Het aankopen van loten kan zowel bij de jongens  
én de meisjes op drie manieren:
1. via het lotenboekje van een teamspeler  

in de leeftijd O8 t/m O13
2. via de algemene pagina Grote Club Actie  

van vv Hooglanderveen
3. via de persoonlijke pagina van een teamspeler  

in de leeftijd O8 t/m O13

Wil je losse loten kopen via een jeugdlid?  
Dan zijn er 2 opties mogelijk:
>> Zoek in het tekstvak - Ik koop een lot van (indien 

bekend) - de voornaam van de jeugdspeler of;
>> Vraag zelf aan het jeugdlid of hij/zij zijn/haar 

persoonlijke pagina aan jou wil mailen.
Vul jouw gegevens in én bestel direct online.

Bestel jouw superlot online (50 loten) 
Je verkoopt deze superloten bijvoorbeeld aan de bakker op 
de hoek, andere bedrijven in de buurt, of aan een (senioren)
team van vv Hooglanderveen. Op woensdag 8 december 
vindt de trekking van de Grote Clubactie 2021 plaats onder 
toeziend oog van de notaris. Naast de trekking van de 
Grote Clubactie-loterij, vindt op deze dag ook de trekking 
van het Superlot plaats

Win jij de hoofdprijs van € 100.000, een auto, een vakantie  
of één van de ruim 300.000 andere prijzen? Een dag na
de trekking, op donderdag 9 december 2021, wordt de 
trekkingsuitslag op de website clubactie.nl gepubliceerd. 
En kun je jouw lotnummer checken in onze Lotchecker. 
Daarnaast worden de prijswinnaars per e-mail geïnformeerd.

Namens vv Hooglanderveen: 

“Super bedankt”
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Nu het gros van de corona-maatregelen verdwenen zijn, 
kunnen we de plannen voor de feestelijkheden rond het 
75-jarig bestaan van de club weer uit de kast trekken.  
Na de officiële viering van het jubileum op 8 juli van dit 
jaar, staat op 22 oktober het volgende unieke event alweer 
voor de deur: het Glow-in-the-dark-voetbaltoernooi! 

Op donderdag 17 juni was het op de dag af 75 jaar geleden 
dat onze mooie club werd opgericht. De viering van dat 
officiële moment moesten we vanwege de toen geldende 
maatregelen nog even drie weken uitstellen, maar op 
donderdag 8 juli opende burgemeester Lucas Bolsius 
samen met voorzitter van de voetbalclub Norbert van 
Hengstum door een druk op een grote rode knop officieel 
het jubileumjaar. Tijdens deze avond, die gepresenteerd 
werd door vv Hooglanderveens eigen Fien Vermeulen, 
nieuwslezer bij Q Music maar bovenal fanatieke spits bij 
Dames 1, werd ook het jubileumboek onthuld. De eerste 
exemplaren van het prachtige meer dan 300 pagina’s 
tellende boek werden uitgereikt aan oud eerste elftalspelers  
door de 7 makers van het boek. Mede-initiatiefnemer en 
-schrijver Kees Steenbeek gaf tekst en uitleg bij de 
overhandiging. Interviews, ervaringen, foto’s, rangen en 
standen vertellen het verhaal van 75 jaar clubgeschiedenis.

Burgemeester Bolsius overhandigde namens de gemeente 
Amersfoort een Stadsoorkonde aan voorzitter Norbert van 
Hengstum. “Voetbalvereniging Hooglanderveen slaagt erin 
voetbalspelers en voetballiefhebbers uit de regio voor 
langere tijd aan zich te binden. Het college van B&W heeft 
grote waardering voor hun bijdrage aan de voetbalsport en 
daarmee aan de sportieve identiteit van Amersfoort en 
Hooglanderveen”, aldus Bolsius. Bovendien werd Norbert 
door de burgemeester namens het bestuur van de 
voetbalclub benoemd tot erelid, een titel die normaal 
gesproken ten goede komt aan oud-voorzitters. Bolsius 
roemde Norbert om zijn enorme tomeloze inzet voor de 
voetbalvereniging. Tijdens het aanbrengen van bijbehorende 
speld door de burgemeester, was Norbert zichtbaar 
geëmotioneerd. 

Nu het startschot van het jubileumjaar heeft geklonken, 
kunnen ook de andere activiteiten losbarsten. Dat begint 
op vrijdag 22 oktober met het Glow-in-the-dark-voetbal-
toernooi. Om op te vallen in het licht is niet zo moeilijk. 
Maar kan je het ook in het donker? Het Glow-in-the-dark-
voetbaltoernooi wordt namelijk in het donker gespeeld. 
Het veld is alleen verlicht met blacklight ofwel UV 
verlichting. Alleen fluorescerende objecten lichten zo op. 

JUBILEUM 75 JAAR
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De bal, de lijnen van het veld, de goals, alles is bekleed met 
fluorescerend tape. De spelers dragen fluorescerende 
hesjes, zodat je ook je eigen team herkent. Een ongekend 
en uniek spektakel. 

Het Glow-in-the-dark-voetbaltoernooi is er voor jong en 
oud. Op vrijdag 22 oktober (de laatste vrijdag van de 
herfstvakantie) begint de jeugd (tot en met 17 jaar) om 
19.00 uur. Je kan je met je team, bestaande uit minimaal  
5 en maximaal 8 vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes of 
voetbalmaatjes (hoeven niet per se lid te zijn van de club), 
aanmelden via glowinthedarktoernooi@gmail.com. 
Inschrijven kan tot 13 oktober, dus doe het snel. Vermeld 
daarbij je teamnaam, de namen én de leeftijd van de 
spelers, en de kwaliteit van je team (onervaren, gemiddeld, 
goed). Je kan ook met je team eigen T-shirts beschilderen 
met fluorescerende verf of stiften om een eigen unieke 
identiteit aan je team te geven.
Om 21.00 uur is het toernooi open voor inschrijvingen van 
18+. Inschrijven op dezelfde manier. Het evenement is 
uiteraard ook (gratis) toegankelijk voor publiek. Kom en 
beleef dit unieke spektakel mee.

Voetbal-pubquiz
Op vrijdag 26 november is er een grote voetbal-pubquiz in 
de kantine. De quiz met louter en alleen voetbalvragen. Ere-
divisie, Champions League en uiteraard ook Hooglanderveen, 
alle feitjes en weetjes over de belangrijkste bijzaak in het 
leven komen in vraagvorm aan bod. De grote vraag is: 
Hoeveel weet jij er van? Inschrijving is vanaf 18+. Meer 
informatie over aanvang en aanmelden volgt later.

Dartstoernooi en Krasse Knarren Toernooi
Terug van weggeweest: Het grote dartstoernooi. De hele 
avond pijltjes gooien en vooral ook veel gezelligheid. 
Eveneens een evenement voor volwassenen. Het darts-
toernooi staat gepland op vrijdag 21 januari. Meer info volgt.

Ook de Krasse Knarren organiseren in april in het kader van 
het 75-jarig bestaan van de club een toernooi, maar nu voor 
bevriende teams uit de regio.

Verder staat er nog een G-toernooi en het grote jubileum-
feestweekend op het programma, maar daar krijgt u later 
meer over te horen.

Vrijwilligers
De evenementen worden georganiseerd 
door of namens de jubileumcommissie. 
Maar uiteraard zijn hier veel vrijwilligers 
voor nodig. Bardiensten, scheidsrechters, opruimers etc.  
Dit soort event kunnen alleen bestaan als er voldoende 
vrijwilligers zijn. Als je wilt helpen bij één van deze feestelijk-
heden, meld je dan aan via de gebruikelijke kanalen, onder 
andere via www.vvhooglanderveen.nl/vrijwilligersbeleid.

Maar liefst anderhalf jaar later dan gepland, kunnen de 
feestelijke activiteiten rondom het jubileum van de club 
eindelijk beginnen. We hopen op een grote opkomst,  
want zo’n jubileum, dat vier je toch samen! 

Paul Siteur
voorzitter Jubileumcommissie
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22-10-21 
H E T  W I L L E M  T O M A S S E N  C O M P L E X

I N S C H R I J V I N G  G E O P E N D :

5  T E G E N  5  

W W W . V V H O O G L A N D E R V E E N . N L

GLOW IN THE DARK
VOETBAL TOERNOOI

 W I L  J E  M E T  J E  V R I E N D E N  M E E D O E N  A A N  E E N

B I J Z O N D E R  V O E T B A L T O E R N O O I ?  G E E F  J E  D A N  O P  V I A :

G L O W I N T H E D A R K T O E R N O O I @ G M A I L . C O M

 

D I T  K A N  T O T  1 3 - 1 0 - 2 0 2 1  E N  K O S T  1 5  E U R O  P E R  T E A M .  

 

VOOR JONG EN OUD!

12 T/M 17 JAAR- 19:00
18+.    -  21 :00 

SCHRIJF JE NU IN!
Omdat de lampen op alle velden uitgezet worden  

vanwege het Glow in the dark toernooi, kan er vrijdag  

22 oktober vanaf 19.00 uur niet meer getraind worden. 

Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal deelnemen 

aan dit unieke toernooi. Je kunt je opgeven via: 

glowinthedarktoernooi@gmail.com
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EVEN VOORSTELLEN
Dit voorjaar is de scheidsrechterscommissie uitgebreid van 
drie naar zeven personen. We hebben er dus vier nieuwe 
commissieleden bij gekregen.

Om te beginnen twee nieuwe rapporteurs:  
Gerard Brundel en Iwan Reuvekamp. Beiden al meerdere 
jaren actief als scheidsrechter. Deze twee zeer ervaren 
scheidsrechters zullen samen met Toon Brundel de 
beginnende scheidsrechters gaan begeleiden/rapporteren.

We hebben een nieuwe cursusleider, Michiel Burm. 
Michiel is zelf scheidsrechter voor de KNVB en assistent-
scheidsrechter bij het 1e. We zijn blij hem binnen de 
commissie te hebben en hij zal zijn kennis gaan gebruiken 
om voortaan de cursus ‘verenigingsscheidsrechter’ te geven 
en ons te ondersteunen bij informatieavonden voor de 
scheidsrechters. 

Als laatste hebben we er een nieuwe aansteller 
scheidsrechters bij: Danny Vucinec. Aangezien hij zelf 
ook scheidsrechter is mag hij zichzelf aanstellen. Voor de 
functie aansteller scheidsrechters Senioren stond nog  
een vacature en die is hiermee ook vervuld. We hebben  
de verdeling als volgt gemaakt.

Danny Vucinec gaat alle JO13 en ouder wedstrijden op 
zaterdag aanstellen 

Esther Jaspers Focks gaat alle JO11 en JO12 wedstrijden 
op zaterdag aanstellen en daarnaast ook alle 
Seniorenwedstrijden. 

De voorzitter Gradus Traa maakt de commissie compleet. 
Gradus Traa, heeft aangegeven dat dit zijn laatste jaar is, 
we zijn dus nog op zoek naar een opvolger voor hem.

WORD SCHEIDSRECHTER
Het seizoen is inmiddels al een paar weken aan de 
gang en helaas is het tekort aan scheidsrechters 
enorm. Zowel op de zaterdag als de zondag zijn 
er elke week wedstrijden die geen scheidsrechter 
aangesteld hebben gekregen.

Wil jij ons helpen bij het fluiten van ruim  
650 thuiswedstrijden op zaterdag en zondag?  
Stuur een mail aan ons en wij nemen contact  
met je op. 

De cursus ‘Verenigingsscheidsrechter’ wordt dit jaar 
gegeven op 6 en 13 september om 19:30 uur op de 
club. Waarschijnlijk heeft deze cursus inmiddels 
al plaatsgevonden en hopelijk een aantal nieuwe 
jeugdige scheidsrechters opgeleverd die vanaf 
oktober starten met het fluiten voor de JO11 en JO12. 
Op 20 september was een ‘opfris’ cursus om de 
nieuwe spelregels in het vorige en huidige seizoen 
doorgevoerd even door te nemen. Deze avond is 
bedoeld voor alle scheidsrechters die JO13 en ouder 
fluiten of gaan fluiten. 

De scheidsrechterscommissie is vanaf nu bereikbaar 
via twee e-mailadressen.

scheidsrechters-jeugd@vvhooglanderveen.nl en 
scheidsrechters-senioren@vvhooglanderveen.nl
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Samen met Jumbo Vathorst heeft vv Hooglanderveen een 
voetbalplaatjes actie opgezet ter gelegenheid van ons 
75 jarig jubileum. Alle jeugdspelers tot Onder 16 hebben 
kunnen deelnemen aan deze actie en ruim 800 jeugdleden 
doen mee. Alle deelnemende jeugdspelers krijgen een 
gepersonaliseerd foto-verzamelboek. Wat wil je nog meer?

De deelnemers zijn in ruim één week op 3 weekend-dagen  
op de foto gezet. Van alle kinderen is toestemming gevraagd 
aan de ouders en dat was, samen met het maken van de 
foto’s, een enorme voorbereiding. 

Esther en Mirjam Visser hebben deze enorme klus geklaard 
met hulp van het bestuur (Marcel en Norbert). Onze eigen 

vrijwillige fotografen hadden namelijk hun handen 
vol aan onze eigen teamfoto’s die ook op dat moment 
genomen werden. Dus besloten wij een fotograaf van de 
voetbalplaatjes organisatie hiervoor te vragen.  

De spaaractie loopt, exclusief bij Jumbo Vathorst, van  
15 november 2021 t/m 9 januari 2022. 8 Weken lang 
ontvang je bij elke € 10,- boodschappen een setje plaatjes. 
Sneller sparen? Er zijn 8 weken lang speciale aanbiedingen 
waar je gratis een extra set plaatjes bij ontvangt zodat je 
het boek nóg sneller compleet hebt. In aanloop van de  
actie komen we hier zeker op terug via onze website  
www.vvhooglanderveen.nl.

VOETBALPLAATJES VAN VV HOOGLANDERVEEN 
VERZAMELEN BIJ JUMBO VATHORST
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MTC DE FYSIOCLUB
Namens de voetbalvereniging en MTC de 
Fysioclub willen wij jullie graag informeren over 
de mogelijkheid voor geblesseerde spelers/
leden om het blessurespreekuur op de club te 
bezoeken op donderdagavond. Zijn er blessures/
pijntjes binnen de teams? Bij deze het verzoek 
om de spelers in te plannen voor het spreekuur.

Doel blessurespreekuur: 
Het vroegtijdig beoordelen van een blessure middels een 
kort vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt 
bekeken hoe de voetballer het snelst weer klachtenvrij kan 
voetballen. Dit kan bestaan uit adviezen, rekoefeningen of 
doorverwijzing naar de fysiotherapie voor uitgebreidere 
revalidatie. 
 
Wanneer:
Het blessurespreekuur is elke donderdagavond van 
18:15u-19:15u. Het onderzoek duurt 15 minuten en is 
kosteloos en is een dienst die wordt aangeboden door  
de club. Er zijn dus per week vier mogelijkheden. 
 
Locatie:
Het blessurespreekuur vindt plaats in de verzorgings-
ruimte bij kleedkamer 1
 

Eenvoudig aanmelden:
Spelers kunnen zich aanmelden via een online 
aanmeldsysteem: 

FysioClubsupport 
U kunt online reserveren!

Nu kunt u afspraken maken  
en beheren met behulp van  
onze reserveringspagina.

Ook is er de mogelijkheid om telefonisch contact op 
te nemen (033-4531677) met MTC de Fysioclub om een 
afspraak in te plannen voor het blessurespreekuur  
(vermeld hierbij duidelijk dat het gaat om het 
blessurespreekuur voor vv Hooglanderveen.

Ook buiten het wekelijkse blessurespreekuur op de 
vereniging zijn spelers/leden van harte welkom bij  
MTC de Fysioclub. Bijvoorbeeld wanneer er tijdens de 
training blessures optreden en er onduidelijkheid is over 
het al dan niet spelen van een speler op de wedstrijddag.
 
Ik hoop op een fijne samenwerking komend seizoen! 

Met vriendelijke groet,
Martijn Wijers
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INTERVIEW
MARTIJN JANSEN
We hebben er veel bij de club, leeftijdscoördinatoren.  
Wat doen ze nu eigenlijk en waarom zijn ze zo belangrijk?

Martijn Jansen, leeftijdscoördinator onderbouw van 
de jongens onder 10 en een echte voetbalvader, vertelt 
ons hier graag meer over. Martijn is vader van twee 
voetballende zonen van 6 en 9 en voetbalt zelf inmiddels 
bij de krasse knarren. Daarnaast is hij ook leider en 
trainer. Hij is drie jaar geleden naar Vathorst verhuisd en 
een actieve leeftijdscoördinator. Samen met zes andere 
coördinatoren en de voorzitter vormen ze de commissie 
onderbouw.

Rol van coördinator
Als coördinator ben je een spilfunctie tussen ouders/
leiders en de vereniging. Het is belangrijk dat je 
het verenigingsbeleid uitdraagt, de informatie over 
allerlei onderwerpen communiceert, zoals kleding en 
evenementen. Ook wijs je de leiders op informatie op  
de website. Dit gebeurt voornamelijk via de leidersgroep. 

Leukste onderdeel
Het leukste blijft toch echt zelf op het veld staan. De 
jongens wat leren en de smiles te zien van de spelers.

Lastigste van de functie
Communicatie naar ouders over het beleid omtrent 
selectie en breedteteams is belangrijk. Voetbal heeft in 
eerste instantie een plezierfactor. Bij de selectieteams komt 
daar de prestatiefactor bij. Het lastigste is om jeugd teleur 
te stellen. Ze voetballen graag en als ze mee mogen trainen 
met de selectie maar uiteindelijk niet meedoen, bel ik de 
ouders van tevoren en leg ze uit waarom ze niet meedoen.  

Tijdsbesteding
Het einde en begin van het seizoen kosten relatief het 
meeste tijd. Dan ben je gemiddeld een dag per week bezig 
met de functie. Als alles geregeld is, dan kost het maximaal 
een halve dag per week. 

Boodschap voor ouders
Het is maar een spelletje. Het is niet de Champions League. 
Geef ons gerust tips als je iets ziet dat iets anders kan, 
maar blijf altijd op een positieve manier communiceren. 
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DE AANBOUW
In goede samenwerking met bouwbedrijf Schoonderbeek, 
Smink Infra grondwerken en installatiebedrijf Lomans 
hebben we letterlijk en figuurlijk een goed fundament 
gelegd voor de aanbouw. Daar waar mogelijk hebben we als 
club ook veel in zelfwerkzaamheid mogen doen en gedaan. 
Uitvoerder op de bouw is Gradus Traa, de man die dit vak 
in zijn werkzame jaren al deed, maar dat nu als vrijwilliger 
voor de club doet. Prachtig! Onder zijn aansturing kunnen 
we ook veel zelf doen en daarmee kosten besparen.

Nadat de vergunningen verleend en de bezwaartermijnen 
verstreken waren, konden de graafwerkzaamheden begin 
juni van start gaan. De bouwplaats werd afgezet met hekken 
en er ontstond een groot diep gat in de grond naast onze 
huidige kantine. Met vrijwilligers hebben we toen de 
bekisting gemaakt voor de fundering. Daarna konden de 
betonmatten gelegd en gevlochten worden. Na al deze 
voorbereidingen kon het beton gestort worden op 19 juli jl. 
Het fundament was daar. Een goede start, zo net voor de 
bouwvakvakantie, uitgevoerd met vrijwilligers. We hebben 
ook de bouwvak vakantie gepakt om tot rust te komen, 
zodat we daarna gelijk weer fit konden beginnen met het 
metselen van de funderingsmuren. Op 28 augustus werd 
de eerste steen gelegd en 3 weken later stonden ook de 
muren van de fundering. Op 20 september kon met een 
grote kraan de vloerplaten op de fundering gelegd worden. 

Met een grote groep vrijwilligers, waarvan sommige bijna 
ieder weekend aanwezig zijn en andere incidenteel kunnen 
helpen (ook doordeweeks), is nu het fundament gelegd 
samen met de professionals van onze leveranciers.  De 
opbouw is nu net van start gegaan, waardoor nu ook de 
omvang van de aanbouw goed zichtbaar is geworden. 

Uiteraard wordt er vaak naar de planning gevraagd. Maar 
juist met die kostenbesparende zelfwerkzaamheid is dat 
moeilijk vast te stellen. Zeker is dat we met het nieuwe 
seizoen 2022-2023 gebruik gaan maken van de aanbouw, 
maar we hopen en verwachten op dit moment dat 17 juni 
2022 (het jubileum feestweekend) haalbaar moet zijn. 
Maar zekerheden geven we nu nog niet af.

Door de aanbouw hebben we natuurlijk ruimte nodig die ten  
koste gaat van de al spaarzame parkeergelegenheden. 
Daarvoor vragen wij uw begrip. Het is uiteraard mogelijk 
buiten ons parkeerterrein ook gebruik te maken van de 
parkeergelegenheden bij Houtrust aan de Heideweg. Onze 
parkeerwachters delen op zaterdag hiervoor ook instructies 
op papier uit aan de automobilisten. Leden en ouders van 
leden komen uiteraard zo veel mogelijk op de fiets, toch?
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HET VERHAAL  
ACHTER DE 
MENS INGE KLIJNSTRA
Ik ontmoet Inge bij Lot, in Vathorst, op één van de (vrees 
ik) laatste zonnige dagen, waar we nog even genieten op 
het terras van een bakkie leut. 

Inge is 45 jaar jong en CCU verpleegkundige. Ze heeft vier 
kids, drie zonen van 17, 15 en 12 jaar oud en een dochter van 
10 en woont in Vathorst. Sinds de oudste op de voetbal 
ging, is zij betrokken bij vv Hooglanderveen. Eerst gewoon 
als begeleiding bij het team van de kids, chauffeuren, 
wassen enz. Daarna met kantinediensten en bij de 
schoonmaak. Haar oudste is even gestopt met voetbal, 
maar heeft het weer opgepakt. Nog een andere zoon en 
haar dochter voetballen ook. Zij voelt zich thuis bij onze 
(volgens haar) gezellige club.

Een aantal jaren terug kwam ze de kantine binnenlopen  
en ze zag dat iemand de batterij uit de AED had gehaald, 
om zo de batterij te sparen. Dit is uiteraard niet de 
bedoeling en zij werd getriggerd om dit op te pakken, mede 
vanwege haar medische achtergrond. En nu is ze zo’n 3 jaar 
coördinatrice van de EHBO-AED bij de club. Bij zo’n grote 
club kun je hier eigenlijk niet mee achter blijven. Het is 
niet verplicht, maar je moet dit wel aan willen bieden. Alle 
materialen zijn vernieuwd, een nieuwe AED en brancard, en 
zelfs een vrieskistje voor de koelelementen. (Waar blijven 
die toch altijd?)

Op zaterdag zijn er drie diensten te verdelen, zodat er nog 
wat van je zaterdag overblijft. De tijden zijn van 8-11, 11-14 
en van 14 tot 17 uur. Dus met drie uurtjes is het alweer klaar. 
Graag zouden ze de club mensen wat uitbreiden, zodat 
iedereen wat minder aan de beurt komt en ze eventueel 
kunnen uitbreiden naar de zondag. Daar zijn nu echt te weinig 
mensen voor. Samen met Gradus Traa, Boudien Zijlstra en 
Judith van Duivenboden zitten ze in de EHBO Commissie. 

En nu zijn ze dus op zoek naar nieuwe hulp. In oktober 
vinden drie verschillende avonden plaats, je hoeft er maar 
één van te bezoeken, en dan heb je al een certificaat voor 
EHBO-AED-BLS. Deze moet je jaarlijks vernieuwen, dat kost 
je één avond en dit certificaat is ook geldig buiten de club. 
De club betaalt deze cursus en hoopt op veel animo.  
Mocht je hiervoor interesse hebben, dan kun je je opgeven 
bij ehbo@vvhooglanderveen.nl. 

Uiteraard zijn deze diensten punten waard en kun je zo 
aan je vrijwilligerspunten komen. Om aan je puntenaantal 
te komen dien je er minimaal vier te draaien. Tijdens 
de dienst, draag je een EHBO- vest, zodat mensen je 
herkennen, en heb je een telefoon van de club, zodat 
je bereikbaar bent. Je kunt gewoon rondlopen over het 
complex, en dus eventueel voetbal kijken bij je kind, en 
je hoeft echt geen medische achtergrond te hebben. 
Het meeste is een pleister plakken, een cool pack op een 
verstuikte enkel doen, het is allemaal niet zo spannend. 
En twijfel je te erg, dan kun je altijd even ruggenspraak 
houden met de appgroep waar je dan in zit.

Ook heeft deze commissie samen met het bestuur een 
warm en koud protocol opgezet. Dat was er nog niet, 
en is ook niet verplicht vanuit de KNVB, maar zeker wel 
wenselijk. N.a.v. vele gesprekken die ze voerde met medisch 
specialisten is er besloten, om bij extreme warmte of 
koude, de trainingen of wedstrijden af te lasten. Het is 
gewoon niet altijd veilig, kids raken oververhit, het veld is 
warm, de zon bakt erop en die kids die gaan wel achter die 
bal aan en hebben vaak zelf niet in de gaten dat ze over 
hun grenzen gaan. Om dit te voorkomen is dit protocol 
ingevoerd. Uiteindelijk is het maar een spelletje. Inge hoopt 
op veel animo, en ik denk dat het ook geen kwaad kan om 
zo’n papiertje op zak te hebben. Mocht er onverhoopt iets 
of iemand in je omgeving wat overkomen, dan sta je niet 
met je handen in het haar. Ook meegenomen toch?

Bedankt Inge, voor je tijd, vanmiddag en alle komende 
weekenden. Het is fijn om weer langs de lijn te zijn, zeker 
als er ook nog EHBO voorhanden is, mocht het nodig zijn.

Vriendelijke groet, Angelique Blom-Schimmel
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Op 28 augustus is het zover, de jaarlijkse kick-off dag bij  
vv Hooglanderveen. Teams staan die dag al vroeg in 
de rij bij de kantine om de teamkleding af te halen. De 
organisatie hiervan is dit jaar wederom top geregeld door 
Coen. Nadat de teams in de nieuwe kleding zijn gestoken 
kunnen ze zich melden bij de fotograaf voor een teamfoto. 
Even allemaal netjes op een rij, rijtje ervoor, trainer/leider 
erbij en klikken maar. 

Na de kick-off dag volgen nog een aantal afspraken 
om alle teams op de foto te zetten. Heren 1 heeft een 
speciale opstelling en onder leiding van Michel worden de 
benodigde bankjes versleept en opgesteld in het doel van 
veld 1. Iedereen wordt naar zijn plek gewezen en hup op  
de foto, klaar is Kees. 

De Euroleague, Worldleague en de seniorenteams zijn  
op zondagochtend 12 en 19 september aan de beurt.  
Maar liefst 98 teams zijn dan gefotografeerd. Zo deze  
klus zit erop! 

Indien je als team niet in de gelegenheid was om op één 
van de fotomomenten deel te nemen, dan had je voor 
plaatsing in deze NoppenNewz tot 21 september de tijd 
om zelf een foto in te leveren bij PR&Communicatie. Is dat 
helaas niet gelukt en willen jullie alsnog jullie teamfoto  
op de Website geplaatst hebben dan ontvangen wij  
graag alsnog een foto. 

De commissie PR&Communicatie wenst jullie veel 
leesplezier!

THE MAKING OF… DE KICK-OFF DAG
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V1

H2
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H4

H3

H5
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H7

H8

H9
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H10

O23-2

O23-1
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Euroleagueierland

Euroleagueitalië
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Euroleaguedenemarken



Euroleagueschotland

Worldleagueduitsland

Euroleaguezweden

Worldleaguespanje
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Worldleaguenederland

Worldleagueitalie

Worldleaguefrankrijk

Worldleaguemexico
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JO8-1

JO8-3

  JO8-2
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JO8-6

JO8-5

JO8-4
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JO8-7

JO8-8
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JO9-1

JO9-2

JO9-4

   JO9-3
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JO9-5
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   JO9-7
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JO10-1

JO10-2

JO10-3
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JO10-4

JO10-5

JO10-6
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jo10-
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jo10-
11
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JO11-6

JO11-7

JO11-8
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JO12-1

JO12-2

JO12-3
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JO12-4

JO12-5

JO12-6
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JO12-7

JO12-8

JO13-1
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JO13-3

JO13-4

JO13-5

 NOPPENNEWZ | 35



JO13-6

JO13-7

JO14-2
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JO14-4

JO14-3

JO14-5

 NOPPENNEWZ | 37



JO15-4

JO15-3

JO15-1
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JO16-1

JO15-5

JO16-2
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JO16-4

JO16-3

JO16-5
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S p o n s o r e n  g o u d p a k k e t

S p o n s o r e n  P l at i n a p a k k e t

S p o n s o r e n  z i lv e r p a k k e t



S p o n s o r e n  B r o n z e n p a k k e t
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S p o n s o r e n  R E K L A M E B O R D



JO17-2

JO18-1

JO17-1
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JO19-1

JO18-2

JO19-3
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MO11-2

MO9-1

MO11-3
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mO11-4

mO13-1

mO13-2
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mO13-3

mO15-1

mO15-2
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mO17-1

mO19-1

mO19-2
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j e u g d s p o n s o rj e u g d s p o n s o r

SPONSOREN platina PAKKET

Wist u dat alle leden 

10% extra korting op 123inkt 

huismerk producten krijgen? 

Klik op 123inkt.nl-logo 

op onze homepage.

http://www.ing.nl
http://www.afas.nl
http://www.lomans.nl
http://www.smink-infra.nl
http://www.schoonderbeekbouw.nl
http://www.123inkt.nl
http://www.vanessencatering.nl
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