
Zondag 26 april 1936: Nederland telt ongeveer 8,5 miljoen inwoners. Feyenoord wint met 
2-0 van NAC. Op deze dag wordt RKVVM opgericht.

Zondag 9 oktober 1938: Nederland telt inmiddels ongeveer 8,6 miljoen inwoners. Johannes 
is op dit moment de populairste jongensnaam. Op deze dag wordt 
SV Sibbe opgericht.

Zondag 10 Maart 1940: Nederland telt ongeveer 8,8 miljoen inwoners. De zesde 
Elfstedentocht wordt verreden. Op deze dag wordt FC Gulpen 
opgericht.

Tot en met 2013: 

De drie “moeder” verenigingen FC Gulpen, SV Sibbe en RKVVM zijn zelfstandige verenigingen 
met een eigen jeugd afdeling. 

Seizoen 2014 – 2015:  

De eerste samenwerking komt tot stand: RKVVM en SV Sibbe werken samen met hun  
jeugdafdeling. Dit blijkt vanaf dag 1 een succes. De jeugdspelers kunnen het goed met elkaar 
vinden en ook met de begeleiding loopt het prima. 

Seizoen 2016 – 2017:
 
Vanaf de zomer van 2016 begint de samenwerking tussen de drie verenigingen een definitievere 
vorm te krijgen: ook FC Gulpen treedt toe tot de samenwerking. 

Een unieke samenwerking aangezien het drie verenigingen uit drie verschillende gemeenten 
(Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul) betreft. Er wordt door 
verschillende gecombineerde jeugdteams onder één noemer ST teams deelgenomen aan de KNVB 
competities. 

Jeugdspelers van de moederverenigingen vanaf de JO13 spelen samen. Zij kennen elkaar al vaak 
van het Sophianum. veel vriendschappen worden hier gesmeed. De jongere spelers blijven nog 
gewoon voor hun eigen club uitkomen.

Seizoen 2017 – 2018:

Alle partijen zijn uiterst tevreden over de succesvolle samenwerking. Achter de schermen wordt 
daarom door de jeugdcommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van alle verenigingen, druk 
gewerkt om de vorming van de SJO voor te bereiden.

De jeugdspelers kunnen meedoen aan een ontwerpwedstrijd om de naam, het tenue én het logo te 
voor de SJO te bedenken. 

De naam en het logo worden bekend gemaakt: SJO Krijtland. 



Woensdag 16 mei 2018: 

Op 16 mei 2018 kwamen de leden van de jeugdcommissie bij elkaar. Vertegenwoordigers van alle 
drie verenigingen hebben hun handtekening gezet onder de officiële KNVB 
samenwerkingsovereenkomst. Hiermee gaat 16 mei 2018 officieel in de boeken als de 
oprichtingsdatum van SJO Krijtland. 

Door oprichting van SJO Krijtland wordt de toekomst van het jeugdvoetbal binnen de drie kernen 
gewaarborgd en kan elke speler/speelster op zijn/haar eigen niveau genieten van het mooie spelletje 
dat voetbal heet. 

Verder biedt de SJO mogelijkheden om het jeugdvoetbal verder te ‘professionaliseren’ en een 
impuls te geven aan het meidenvoetbal.

Zaterdag 2 februari 2019:

Een nieuw hoogtepunt in de - nog jonge – geschiedenis van SJO Krijtland! 



Vol trots wordt onder feestelijke omstandigheden de nieuwe hoofdsponsor officieel gepresenteerd: 
PLUS Kleijnen. 

Met oprichten van de nieuwe “club” moet natuurlijk ook gedacht worden aan een stukje 
uniformiteit: hetzelfde wedstrijdtenue voor elk team binnen SJO Krijtland. 

Om dit te kunnen realiseren zijn wij enorm blij dat PLUS Kleijnen zich enthousiast bereid heeft 
getoond hierin te willen bijdragen! De unieke samenwerking tussen de drie clubs toont namelijk 
veel overeenkomsten met de twee vestigingen van de PLUSmarkt in zowel de kern van Gulpen als 
van Margraten.

Door de directie van PLUS Kleijnen wordt op twee locatie in Gulpen en Margraten het nieuwe 
wedstrijdtenue tenue onthuld voor de jeugdvoetballers van SJO Krijtland. Een geheel wit tenue met 
een dunne rode en gele baan die de link vormen met de kleuren van de drie moederverenigingen 
RKVVM, FC Gulpen en SV Sibbe.

Na het onthullen van het wedstrijdtenue nemen de jeugdspelers hun nieuwe kledingpakket in 
ontvangst; een wedstrijd-trainingspak en een SJO Krijtland tas/ rugzak.

Ook alle 65 jeugdtrainers/leiders zijn geheel in het nieuw gestoken met onder andere een 
trainingspak en een warme coachjas.



Seizoen 2019 – 2020:

SJO Krijtland is een bloeiende voetbalvereniging: aan de komende voorjaarsronde 2019-2020 doen 
maar liefst 281 voetballers en voetbalsters, verdeeld over 25 teams mee aan de KNVB competities.


