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Nieuwsbrief SJO Krijtland  

April 2020 

 

Het is al weer een paar maanden geleden dat u de 

nieuwsbrief van SJO Krijtland hebt mogen ontvangen.  

Het Corona virus, ook bekend als COVID-19,  bepaalt 

deze dagen het nieuws en heeft behoorlijke impact op 

alles wat om ons heen gebeurt. In deze maart 2020 

nieuwsbrief willen we hierover graag een update 

geven alsmede andere zaken die op dit moment van 

belang zijn voor SJO Krijtland. 
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Corona Virus Update 
Het corona virus bepaalt op dit moment ons 

dagelijkse leven en een van de maatregelen die in 

maart al getroffen door de KNVB zijn is het 

afgelasten van alle voetbalactiviteiten binnen SJO 

Krijtland en de drie moederverenigingen. In de 

update van onze regering begin deze week op 31 

maart zijn de maatregelen omtrent corona virus 

aangescherpt en verlengt tot 1 juni 2020. De KNVB 

heeft in een publicatie hierover onder andere het 

volgende meegedeeld wat ook geldt voor SJO Krijtland: 

 Voorjaarscompetitie en resterende bekerwedstrijden wordt niet hervat 

 Geen bekendmaking eindstanden/kampioenen/degradanten 

https://www.voetbal.nl/nieuws/1173/competities-amateurvoetbal-niet-hervat
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Het moge duidelijk zijn dat de impact hiervan groot is. Geen 

voetbal, geen samenzijn met je vrienden. Wat het 

allerbelangrijkste is, is dat je je goed aan de regels houd die 

het RIVM en de rijksoverheid. De regels zijn inmiddels bij 

iedereen bekend. Geef zelf het goede voorbeeld. 

 

Corona Virus  en gevolgen voor activiteiten SJO Krijtland 

voorjaar 2019 
Voor SJO Krijtland was het al duidelijk dat tot en met 6 april geen competitiewedstrijden, trainingen of 

andere voetbalactiviteiten zijn. Al bekend is de afgelasting van het Groot Eijsden-Margraten Toernooi 

(GEMT) op paaszaterdag 11 april. Ook het Wim Albers Toernooi in Gulpen dat gepland was voor 6 en 

7 juni gaat niet door dit jaar. Tot slot is ook het jeugd beach voetbal toernooi voor de in Sibbe op 

zaterdag 4 juli afgelast.  

Alle 3 de voetbal complexen (Gulpen, Margraten, Sibbe) blijven tot nader bericht gesloten. 

We informeren jullie zodra er relevante ontwikkelingen zijn vanuit rijksoverheid, RIVM, KNVB die van 

toepassing zijn op SJO Krijtland activiteiten. 

 

Eindelijk! Onze vernieuwde website! www.sjokrijtland.nl 
U heeft het misschien al ontdekt! Onze SJO 

Krijtland website is geheel vernieuwd! In de 

afgelopen maanden is er flink gesleuteld aan de 

nieuwe website. Waar we bijzonder trots op zijn 

is dat Mike Faarts, speler van ons JO19-1 team dit 

als stage-opdracht heeft aangenomen en wat ons 

betreft een prima staaltje werk heeft opgeleverd. 

Op de website staat veel informatie over onze vereniging, de teams, link naar voetbal.nl uitslagen en 

standen en links naar ons instagram en facebook account van SJO Krijtland.  

 

Nieuwe jeugd coördinator SJO Krijtland namens RKVVM – Jolanda Thal 
Met veel genoegen kunnen we u meedelen dat Jolanda Thal de rol van 

jeugd coördinator namens RKVVM/Margraten heeft geaccepteerd. Zij neemt 

hierbij de taken over van Richard Luijk die dit als interim functie heeft 

ingevuld en kan zich nu weer gaan bezighouden met voetbalinhoudelijke 

zaken. Jolanda is geen onbekende binnen onze vereniging. Zij is momenteel 

ook jeugdleidster van JO15-2 en is al vele jaren bijzonder actief voor en 

achter de schermen van SJO Krijtland. Zij treedt ook toe tot de 

jeugdcommissie van SJO Krijtland. We zijn erg blij dat Jolanda deze rol wil 

invullen en wensen haar veel succes hiermee.  

Vragen over het Corona virus met 

betrekking tot voetbal bij SJO Krijtland? 

Stuur uw vraag naar info@sjokrijtland.nl 

We zullen in April een overzicht maken 

van veel gestelde vragen en 

antwoorden en deze publiceren op 

www. sjokrijtland.nl 

 

http://www.sjokrijtland.nl/
mailto:info@sjokrijtland.nl
http://www.sjokrijtland.nl/
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Opbrengst Grote Club actie 2019 
De Grote Club actie van 2019 heeft voor SJO Krijtland het 

mooie bedrag opgeleverd van €1,756, 40 euro. Het bestuur is 

bijzonder trots hierop en wil dan ook een bijzonder groot 

compliment maken aan alle jeugdleden die deze loten 

verkocht hebben. Als bestuur zijn we aan het bekijken hoe we 

dit geld gaan inzetten voor onze SJO Krijtland vereniging. We 

hebben al wat ideetjes! Laat jullie maar verrassen… 

 

Rubriek: SJO Krijtland trainers aan het woord! 
In de serie – SJO Krijtland Trainers aan het woord in deze maart editie : Harold Bos,  

45 jaar oud, werkzaam als IT-consultant, woont in Gulpen, trainer van JO17-1 en 

vader van Jorn Bos.  

De reden waarom ik trainer of leider ben geworden is....…“De directe aanleiding was 

het feit dat mijn zoon begon met voetballen. Ik heb zelf altijd veel gesport waarbij 

voetbal op nummer 1 stond. Aangezien het verenigingsleven met de paplepel is 

ingegeven lag het voor de hand om toen als trainer/leider mijn steentje bij te gaan 

dragen. “ 

Het allerleukste aan trainer of leider zijn vind ik.... :” Pfffff... lastig. Er zijn meerdere dingen die ik erg 

leuk vind, maar dan zou ik met name 2 dingen willen noemen. Allereerst de wedstrijddagen zelf. De 

voorbereiding,  de wedstrijdspanning, het op stap zijn met een groep, drankje en evaluatie in de 

kantine, etc. Kortom het hele plaatje rondom een wedstrijd. Als tweede wil ik dan noemen het leren 

van voetbalvaardigheden in de meest brede zin des woords. Bij de jongere leeftijdsgroepen is dat in 

eerste instantie het eigen worden met de bal. Bij de oudere leeftijdsgroepen komen daar ook veel 

andere zaken bij zoals tactiek, maken van nuttige overtredingen, trainen van standaardsituaties, slim 

tijd rekken om overwinning binnen te slepen, coaching etc. Ik vind het aanleren van dit totaalpakket 

aan vaardigheden bij de iets oudere jeugd wel nog leuker dan het aanleren van de basisvaardigheden 

bij de allerjongste jeugd.” 

Als ik iets zou mogen veranderen binnen SJO Krijtland dan zou het dit zijn.... : “Gekwalificeerde 

trainers voor oudere jeugdteams.” 

Wat vind je van VTON? “In principe vind ik de VTON een prima hulpmiddel, echter met name voor de 

trainers die zelf geen tijd, zin of misschien wel te weinig voetbalaffiniteit hebben om zelf een training 

samen te stellen. Ik zelf gebruik de VTON echter zelden. Enerzijds niet omdat ik vaak de oefeningen te 

eenvoudig vind. Ten tweede omdat ik het zelf leuk vind om m.b.v. boeken, tijdschriften of internet 

trainingen samen te stellen.” 

Kunstgras/echt gras: ”Allebei OK” 

Wat vind je van de SJO Krijtland - 3 dorpen bij elkaar? “Ik ben vanaf dag 1 voorstander geweest om 

onze krachten te bundelen en sta daar nog steeds volledig achter. Ik vind dat je als vereniging er o.a. 

naar moet streven dat een jeugdspeler binnen de eigen vereniging alle leeftijdsgroepen kan doorlopen 

en indien mogelijk op het daarbij behorende niveau. Zonder onze krachten te bundelen was dit bijna 

onmogelijk in de oudere leeftijdsgroepen. Het feit dat er nu bijvoorbeeld drie JO17 teams zijn is een van 

de voorbeelden van de positieve effecten van deze samenwerking.” 
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Welke boodschap of tip wil je meegeven aan de ouders van SJO Krijtland? “Moedig vooral aan op 

een positieve manier en laat het coachen over aan de coach.” 

En van welke trainer of leider wil jij meer weten? Richard Luijk; trainer JO15-1. Het verhaal van Richard 

is te lezen in de volgende nieuwsbrief! 

Vragen? 

SJO Krijtland is te bereiken via info@sjokrijtland.nl. Voor specifieke vragen voor de 

“moeder” clubs (FC Gulpen, SV Sibbe of RKVVM) graag richten aan het 

secretariaat of jeugd coördinator van desbetreffende club. 

mailto:info@sjokrijtland.nl

