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Deze juni nieuwsbrief editie brengt jullie op de hoogte 
te van de laatste ontwikkelingen en plannen binnen 
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Laatste stand van zaken – Corona trainingen 
We zijn inmiddels een maand verder en zijn weer volop aan het trainen. 
We zijn hartstikke blij dat het gelukt is de bal weer rolt op de 
voetbalvelden en iedereen weer een balletje trapt.  

Dank je wel trainers, spelers, “corona-vrijwilligers” en ouders, voor jullie 
geduld, maar ook discipline om hieraan te kunnen voldoen. Regeltjes 
genoeg. We hebben van alle drie de gemeenten complimenten 
gekregen over de aanpak en uitvoeringen van de trainingen.  Inmiddels 
is de 1,5 meter afstand regel weer opgeheven en kunnen weer lekker 

partijtjes gespeeld worden. Maar… het blijft opletten geblazen! Ondanks de positieve ontwikkelingen 
is het belangrijk dat je aan de basisregels houdt om kans op verspreiding te voorkomen.  
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Voorbereidingen seizoen 2020-2021 
De jeugdcommissie is begonnen met de 
voorbereidingen voor het najaars-seizoen 2020 
en voorjaar-seizoen 2021. Dat betekent afscheid 
nemen van je oude team en een frisse start 
maken met je leeftijdsgenoten waarin jullie dit 
najaar en komend voorjaar wellicht gaan 
voetballen in een team.  

We zijn inmiddels samen met alle trainers aan het 
kijken hoe we voor het komend seizoen teams 

optimaal kunnen indelen. Een hele opgaaf en ook altijd spannend. Afgelopen week heeft het hoofd 
jeugdopleidingen SJO Krijtland een uitgebreide mail naar alle leiders gestuurd om daarin het belang 
van ons beleidsplan te onderstrepen.  Via de trainers app krijgt u ook meer info toegestuurd. 

Brief Hoofd Jeugdopleidingen – Richard Luijk - Uitleg beleid SJO Krijtland 
Beste spelers en ouders, 

“Verandering is weerstand”, “hoe meer 
mensen, hoe meer meningen”, “waar je ook 
de grens trekt, er valt altijd iemand net 
binnen en net buiten”. Zo maar een paar 
clichés die ik de afgelopen paar dagen ben 
tegengekomen. 

Maar “als ik ergens naar zou willen wijzen, 
wijzen er ook 3 vingers naar mezelf”… 
Dus vandaar dit bericht om het een en ander toe te lichten. Gezien de vragen en verhalen die ik hoor, is daar 
kennelijk behoefte aan. 

We gaan vanaf 15 juni starten met de groepen voor het seizoen van 2020-2021. Ik zal jullie proberen uit te leggen 
hoe dit dan verder werkt. 

In een normaal jaar zonder corona is de competitie ergens in mei klaar. Sommige teams willen dan stoppen en 
andere gaan juist door. Op een moment voor de zomervakantie (12 juli) moeten we de nieuwe teams ingedeeld 
hebben. En veel trainers kennen alleen de spelers vanuit hun eigen team, of hebben de ontwikkeling van sommige 
spelers een jaar niet of nauwelijks gezien. Daardoor hebben we afgesproken dat we op eenieder jaar te bepalen 
moment gezamenlijk over gaan naar de groepen van het volgende seizoen. Dan beginnen we met trainen met de 
gehele leeftijdscategorie en alle trainers. Door te observeren krijgt iedereen een redelijk beeld van de spelers die 
er rondlopen en krijgt iedere speler ook een eerlijke kans. Dit vergemakkelijkt het indelen van de teams. T/m JO09 
is dit zonder te selecteren en vanaf JO10 met selecteren. We stimuleren ook niet om teams kosten wat het kost 
bij elkaar te houden. Zeker niet bij 6 tegen 6 en 8 tegen 8, omdat deze later bij 11 tegen 11 bij elkaar in het team 
kunnen komen en dan nog nooit hebben samengespeeld. Daardoor stimuleren we eilandjes binnen de jeugd niet. 
Dit zijn de redenen waarom we 15 jun over gaan naar de nieuwe groepen. We schuiven op uitzonderingen na ook 
nog even niet naar een andere leeftijd, omdat we nu alleen aantallen op papier hebben en we dan kunnen zien 
wie er daadwerkelijk blijft en/of erbij komt. Niks vervelender dan moeten terugkomen op een eerdere toezegging 
omdat de situatie is veranderd. Ik spreek uit ervaring… Voor 12 juli moeten we aan de KNVB doorgeven wie in 
welk team zit. Eind juni en begin juli gaat de jeugdcommissie samen met de trainers deze lastige puzzel invullen. 
Zodra deze indelingen bekend zijn, zullen deze ook gecommuniceerd worden binnen Krijtland. 
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De samenwerking tussen de moederverenigingen was eerst vanaf JO12 en afgelopen jaar zijn we bij de JO11 al 
begonnen noodgedwongen. En ja dit geeft weerstand. Ouders moeten gaan rijden, trainers weten de weg niet bij 
de andere locatie. Maar tot nu toe hoor ik alleen maar positieve verhalen als het eenmaal loopt. Kinderen maken 
snel nieuwe vriendjes, die ze later vaak bij het Sophianum tegenkomen. Door meer teams per leeftijd, zijn teams 
beter in te delen. En de samenwerking met de trainers gaat ook super. Ikzelf vind de autorit naar Gulpen altijd 
een mooi moment, met een paar pubers op de achterbank en hun stoere verhalen. 

Dit jaar hebben we de lijsten bekeken en kwamen tot de conclusie dat vanaf de JO11 dit jaar geen optie is. Omdat 
aantallen niet uitkomen, reacties van trainers die noodgedwongen een team hadden van spelers die van dezelfde 
leeftijd, maar niet bij elkaar pasten als team. Daarmee is weer geschoven en nu moeten sommige spelers zelfs 
een leeftijdscategorie overslaan… Dit alles was voor ons als jeugdcommissie de reden om te zeggen laten we dan 
doorpakken en vanaf de JO09 starten met samenwerken. En dan alleen nog de allerkleinsten apart te laten trainen 
en spelen.  Het is lastig waar trek je de grens, er valt altijd 1 leeftijd net wel binnen en 1 net buiten, hoe je het ook 
doet.  

De samenwerking tussen onze 3 verenigingen kan je van vinden wat je wilt, maar het is zo langzamerhand ons 
enige bestaansrecht! Niet 1 moedervereniging kan zelf nog een JO19 op de mat brengen. En in veel andere 
leeftijden hooguit 1 team. Daarom is Krijtland in mijn ogen geen last of handicap, maar een uitkomst voor ons 
allen om ieder op zijn of haar eigen niveau te kunnen voetballen met veel plezier!  

Een ander groot probleem waar we tegenaan lopen is dat de KNVB van januari tot januari als leeftijd hanteert 
(UEFA regels), en scholen van augustus tot augustus. Hierdoor zit een klasgenootje van de maand december niet 
in dezelfde leeftijd als zijn klasgenootje uit januari. Ook hier willen ouders vaak dat we rekening mee houden, 
maar dat kan simpelweg niet. En dat doen we dus ook niet. We zijn gebonden aan de dispensatieregels van de 
KNVB (zie onderaan). En vervroegd doorschuiven doen we alleen als het kind daar ook aan toe is, het ook haalbaar 
is in beide leeftijdscategorieën en de trainers het ermee eens zijn. 

In mijn eerste jaar hoofd opleidingen was ik ook bereid om te luisteren naar ouders die aangaven dat hun zoon 
huilend thuiskwam, omdat hij niet bij zijn vriendjes zat. Natuurlijk doen we daar wat mee en hebben hem 
verplaatst naar het andere team. Iedereen blij… maar niet heus! Binnen 24uur wilde er nog 3 spelers naar dat 
team en ga dan maar eens uitleggen dat dit niet lukt. En die jongen terugplaatsen ook niet. Vandaar dat we daar 
ook afspraken over hebben gemaakt. 

1) Ouders hebben geen inspraak in welk team hun zoon of dochter komt, trainers wel in overleg.  

2) Dispensatie en eerder doorschuiven doen we alleen o.b.v. van goede argumenten. Of als de situatie er 
nadrukkelijk om vraagt (tekorten of te veel spelers in een leeftijdscategorie) in samenspraak.  

En dat verschuiven van spelers geldt voor dat seizoen. Het seizoen erop volgend zullen we de situatie opnieuw 
moeten bekijken. De enige uitzondering die we hierop maken, is dat er een paar jongens zijn die al 4 a 5 jaar 
meegaan met een oudere groep en ieder jaar moeten afwachten of het weer kan. We hebben afgesproken dat 
deze spelers bij hun groep blijven. We doen alles zo secuur mogelijk, maar het is niet mogelijk om het iedereen 
naar de zin te maken. Een troost is vaak wel, dat ook al zit een speler niet in het gewenste team, dan heeft hij of 
zij er na een paar trainingen vaak weer een hoop nieuwe vriendjes of vriendinnetjes bij. 

Tot slot hadden we afgelopen jaren geen beleidsplan. De 2 die er waren (RKVVM en FC Gulpen) waren verouderd 
en zaten niet helemaal op 1 lijn en zijn daarom ook van de website verwijderd. Inmiddels is een nieuw beleidsplan 
geschreven voor Krijtland. Deze zal voor begin van het nieuwe seizoen nog op onze nieuwe website geplaatst 
worden. Waarom is eigenlijk een beleidsplan nodig, het gaat toch best goed allemaal? Ja dat is zeker zo, iedereen 
doet alles met goede intenties. Vaak wel gebaseerd op zijn of haar eigen gedachtes en overtuigingen. En meestal 
gericht op het eigen team. Om een betere samenwerking binnen de gehele jeugd te krijgen en een betere 
afstemming hebben we een beleidsplan nodig. Dit geeft vaak ook meer duidelijkheid. Het beleidsplan zal de 
komende jaren nog verder groeien en verfijnen.  
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Hieronder staan de dispensatie regels zoals die gelden voor het seizoen 2020/'21: 

Competitie Spelvorm geboortejaar Aantal dispensatiespelers 

JO8 6x6 2013 In alle klassen maximaal 1 per team 
JO9 6x6 2012 In alle klassen maximaal 1 per team 
JO10 6x6 2011 In alle klassen maximaal 1 per team 
JO11 8x8 2010 In alle klassen maximaal 2 per team 
JO12 8x8 2009 In alle klassen maximaal 2 per team 

JO13 11x11 2008 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO15 11x11 2006 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 
JO17 11x11 2004 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 
JO19 11x11 2002 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

Met vriendelijke groeten, 

Richard Luijk, Hoofd opleidingen SJO Krijtland 

Trainingstijden, schema’s vanaf 15 juni 2020 
Dag Locatie Team Aanvang Einde Opm. 
Maandag Gulpen  MO13/15/17 18:30 19:45  
 Gulpen  JO19 20:00 21:30 Half Veld 
 Margraten JO13 18:30 19:45  
 Margraten JO17 19:45 21:15  
      
Dinsdag Gulpen JO15 18:30 20:00  
 Margraten JO7/8 

Margraten 
Sibbe 

18:15 19:15 Kwartveld 

 Margraten JO9 18:15 19:15 Kwartveld 
 Margraten JO11 18:15 19:15 Half veld 
      
Woensdag Gulpen JO9 18:15 19:15 Half Veld 
 Gulpen JO10 18:15 19:15 Half Veld 
 Gulpen  MO13/15/17 19:30 20:45  
 Margraten JO19 20:00 21:30 Half Veld 
      
Donderdag Gulpen JO13 18:30 19:45 Half Veld 
 Gulpen JO17 19:45 21:15  
 Margraten JO10 18:15 19:15 Half Veld 
 Margraten JO12 18:15 19:30 Half Veld 
 Margraten JO15 19:15 20:45  
      
Vrijdag Gulpen JO7/8 

Gulpen 
18:15 19:30 Kwartveld 

      
Zaterdag Gulpen JO11 09:30 10:30 Half Veld 
 Gulpen JO12 10:00 11:00 Half Veld 
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Rubriek: Wie is toch die SJO Krijtland trainer – Ghislain Rodenburg 
 

In de serie – SJO Krijtland Trainers aan het woord in deze juni 
editie: Ghislain Rodenburg, 56 jaar oud, werkzaam als 
Project/Interim Manager, woont in Sibbe, trainer van JO19-1 en 
vader van Sid Rodenburg en doet dit al sinds 2006! Lang voordat 
SJO Krijtland bestond! 

De reden waarom ik trainer of leider ben geworden is....…“ Mijn 
zoon is met 6 jaar begonnen met voetballen en vrijwel direct ben 
ik gestart met het begeleiden en trainingen van de minipupillen. 
Ik ben in al die jaren altijd trainer geweest van een team waar 
mijn zoon in voetbalde. Ik heb voetbal altijd leuk gevonden en in 
een klein dorp als Sibbe is het nodig dat iedere ouder zijn steentje 
bijdraagt om een vereniging aan de praat te houden. “  
 
Het allerleukste aan trainer of leider zijn vind ik.... :” Daar waar 
in het begin de nadruk lag op het bijbrengen en verbeteren van 
vaardigheden is het in de boven bouw een echt coaching vak 

geworden. Zeker bij de JO17 en JO19 waar de jongens veel meer interesse krijgen in andere dingen 
dan voetbal is het belangrijk dat een coach de juiste snaren raakt om ze gemotiveerd te houden. 
Soms moet je streng optreden en dan laat je de teugels weer vieren. Vooral het zelf laten inzien wat 
beter kan in het elftal of in de wedstrijd is belangrijk. Je geeft aan wat je niet goed hebt zien gaan en 
laat het team zelf ook met oplossingen komen; immers het voetbalprobleem is niet meer het 
probleem van de trainer maar van de groep zelf.”  
 
Als ik iets zou mogen veranderen binnen SJO Krijtland dan zou het dit zijn.... : “Alhoewel we al veel 
dingen samen doen in de SJO zijn er nog zaken die iedere individuele vereniging zelf doet zoals het 
systeem van de vrijwilligers taken en de scheidsrechters per complex. Met drie moeder verenigingen is 
het soms lastig te weten als trainer waar je terecht moet en zou het makkelijker zijn ook dat soort 
zaken centraal te regelen.”  
 
Wat vind je van VTON? “Ik gebruik VTON zelf niet, maar vind het fijn dat veel beginnende vrijwilligers 
die weinig tot geen trainers achtergrond hebben, geholpen worden met het oefenstof en het 
organiseren van de trainingen. Ik zelf heb in de loop van de jaren veel profijt gehad aan de KNVB 
bijeenkomsten die in Regio Zuid II werden georganiseerd. Het volgen van demonstratie trainingen en 
discussiëren over de trainingsstof, maar ook weten welke aspecten belangrijk zijn bij bepaalde 
leeftijdscategorieën. Ook heb ik regelmatig ervaren trainers uitgenodigd om eens een training voor 
mijn team te verzorgen. Daar doe je altijd weer de broodnodige inspiratie op!.”  
 
Kunstgras/echt gras: ”Allebei OK”  
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Wat vind je van de SJO Krijtland - 3 dorpen bij elkaar? “Ik ben zelf gedurende gehele samensmelting, 
van eerst SV Sibbe en RKVVM en later met FC Gulpen tot SJO Krijtland, betrokken geweest. Als 
vertegenwoordiger van SVSibbe in de jeugdcommissie heb ik samen met de mede commissieleden 
vorm gegeven aan SJO Krijtland. Zoals bij alle andere samenwerkingsverbanden waren de eerste 
jaren het lastigste. Voor de spelende leden was de gewenning na een aantal trainingen en 
voetbalwedstrijden al aanwezig; voor ouders, leiders, besturen en vrijwilligers was het wat meer 
wennen maar inmiddels lijkt het weer de gewoonste zaak van de wereld dat we trainen en voetballen 
op 3 complexen. Zeker in de bovenbouw kennen de spelers elkaar vaak van school en geeft dit juist 
een nieuwe dimensie in het ontstaan van vriendschappen op school en in de sport!” 
 
 
Welke boodschap of tip wil je meegeven aan de ouders van SJO Krijtland? “We merken dat in een 
maatschappij waar het individualisme steeds meer overheerst, dat (voetbal) verenigingen het steeds 
moeilijker krijgen. We moeten ons realiseren dat onze dochters en zonen kunnen blijven sporten als 
wij als ouders ook onze bijdrage leveren. Niet iedereen is het gegeven trainer of leider te zijn maar er 
zijn ook vele belangrijke vrijwilligers taken die ouders vervuld kunnen worden. Deelnemen betekent 
een grotere sociale samenhang en een gezond en gezellig sport klimaat voor uw zoon of dochter.” 

 
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. 
 

Hilco Smeijers –Gulpen/FC Gulpen 
Jolanda Thal – Margraten/RKVVM 

Cyriel van Laar- Sibbe/SV Sibbe 

mailto:info@sjokrijtland.nl
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