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We gaan weer beginnen!  
De bal rolt weer… Vanaf maandag 24 augustus starten alle sjo krijtland teams 
weer met hun wekelijkse trainingen. Sommige teams zijn al iets eerder 
begonnen. Wist u dat we dit seizoen met maar liefst 26 jeugd teams op de velden 
gaan staan? Daar zijn we dan ook bijzonder trots op! 

Zaterdag 29 augustus beginnen onze voetbalteams vanaf MO13/JO13 aan hun bekerprogramma.  

Zaterdag 5 september starten onze jeugdteams tot JO12 aan hun najaarscompetitie en op zaterdag 
19 september beginnen de teams die aan het bekerprogramma deel hebben genomen ook aan hun 
competitieprogramma.   

Spannend zal het in het begin ook zijn. Nieuwe teams, een stapje 
hoger, misschien een andere trainer. Dat spannende maakt al snel 
plaats voor gewenning want al voetballende leer je elkaar snel en 
goed kennen en ben je binnen een mum van tijd onderdeel van het 
team dat samen kan winnen of verliezen. Of je nu van Gulpen, 
Margraten, Sibbe of een ander dorp bent, samen sta je elke training 
en elke zaterdag op het veld en doe je je best om SJO Krijtland team 
te laten winnen.   

Alle info over wedstrijden staat op de 
voetbal.nl app. Zorg als ouder dat je 

deze app geïnstalleerd hebt. Hier 
staan ook laatst bekende 

afgelastingen en wijzigingen op. 

 

https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app
https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app
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Corona – Waar moeten we op letten? 
Corona blijft voor velen het gesprek van de dag.  De knvb protocollen zijn 
nog steeds onverminderd van kracht en zijn de afgelopen maanden ook 
aangepast op basis van de RIVM 
richtlijnen. Ook binnen SJO Krijtland 
houden we ons aan deze protocollen. 

Kijk op KNVB.nl of op onze SJO Krijtland website voor meer 
informatie of stuur ons jouw vraag!  

 
Een terugblik… De nieuwe team indelingen voor dit najaar 
Elk jaar opnieuw zijn de weken voor de zomervakantie de meest spannende… 
Nieuwe teams moeten weer worden samengesteld. En zoals gezegd – Dat is 
spannend. Voor de kinderen, voor de ouders, voor de jeugdtrainers en ook 
voor de jeugdcommissie. In de jonge historie van SJO Krijtland is het ook 
unieke dat we dit voor jongens en meiden doen uit verschillende dorpen.  En 
soms is een 4-sterren puzzel makkelijker dan het samenstellen van nieuwe 
teams. Hoe hebben we dit als jeugdcommissie aangepakt?  Hier is ons 3-
stappen plan… 

1- We leggen onze wensen en aanpak vast in ons SJO Krijtland jeugdbeleidsplan. In de vorige 
nieuwseditie van SJO Krijtland heeft hoofd jeugdopleidingen uitgelegd wat belangrijk is bij 
teamindelingen en dit gecommuniceerd met jeugdtrainers en ouders. 
 

2- Vervolgens hebben we in de afgelopen juni-juli maanden iedereen met alle leeftijdsgenoten 
samen laten trainen. Aan jeugdtrainers, die de voetballertjes elke week bezig zien, wordt de 
vraag gesteld of zij in onderling overleg nieuwe teams kunnen samenstellen.   
Tot en met jo09 speel je zoveel mogelijk samen met je vriendjes. Vanaf jo10 wordt gekeken 
naar gelijkwaardige spelers. Elk 1e team wordt samengesteld uit fysiek sterkere en technisch 
betere spelers. Bij de overige teams in dezelfde leeftijd trekken 
we deze lijn door, maar kijken we (jeugdtrainers en 
jeugdcommissie stuurgroep) ook naar een gezonde verdeling 
tussen de moederverenigingen, proberen we enkele 
gelijkwaardige vriendjes bij elkaar te houden en spelers die om 
wat voor reden ook extra aandacht nodig hebben niet allemaal 
in 1 team in te delen. Zo staat het ook in ons jeugdbeleidsplan . 
 

3- Begin juli hebben alle jeugdtrainers met de jeugd coördinatoren van Sibbe, Margraten en 
Gulpen en hoofd opleidingen samengezeten om de nieuwe teams voor te stellen en vast te 
leggen voor komend seizoen.  
 
En spannend was het! Ook voor dit proces is gebleken dat het bij een leeftijdscategorie van 
een leien dakje ging en bij andere leeftijdscategorieën toch heel veel discussie heeft 
opgeleverd. Ondanks dat we een groot jeugdleden aantal hebben was het bij een aantal 
teams flink puzzelen geblazen. Iedereen tevreden op het einde? Meestal wel, soms niet. En 
dan werd voor een oplossing gekozen waarbij het principe van meeste stemmen gelden 
wordt toegepast met goedkeuring van de jeugdcommissie stuurgroep. 

Vragen over het Corona virus met 
betrekking tot voetbal bij SJO Krijtland? 
Stuur uw vraag naar info@sjokrijtland.nl 

mailto:info@sjokrijtland.nl
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Dit samenstelling proces waarborgt dat ieder kind zo goed als mogelijk in een team geplaatst 
wordt. En ja…. In het begin zal het wennen zijn. Nieuw team, nieuwe spelertjes. Dat is 
spannend. Maar de ervaring leert ook dat door het voetbal samen na een paar keren/weken 
vanzelf weer het plezier boven komt drijven en vaak nieuwe vriendjes oplevert.   
 

Bent u al vrijwilliger?  
Ondanks veel inspanningen van de jeugdcommissie zijn er nog steeds een aantal vacatures bij onze 
jeugdafdeling. De jeugdcommissie en de 3 moederbesturen doen een dringend beroep op ouders, 
familieleden en of leden om per week een paar uurtjes vrij te maken om onze jeugd van begeleiding 
te voorzien. Voetbal is een sport voor jongens en meisjes. De begeleiding mag daar ook een 
afspiegeling van zijn! 

 

U heeft vast vroeger zelf ook gesport als kind. Stel u eens voor hoe het geweest zou zijn, als er 
destijds bij uw wedstrijden of trainingen geen begeleiding was geweest!  

Toen waren er vast ook enthousiaste volwassenen die voor u zorgden. De jeugd van nu mag 
verwachten dat het stokje nu door de jongeren van toen wordt overgenomen. Wij streven naar een 
goede bezetting voor elk team. Met één leider/trainer redt je het niet in deze tijd. Als je de 
begeleiding met meerdere doet maakt dit het ook minder zwaar!  

Daarom een dringend beroep om u te melden. De vereniging zijn we met zijn allen!  

Natuurlijk is enige kennis van de voetbalsport prettig, maar dat is niet noodzakelijk. Voor trainingen 
hebben we digitaal trainingsmateriaal beschikbaar en is er een stuk begeleiding vanuit de 
jeugdcommissie. 

Geïnteresseerd? Of weet je iemand voor wie één van 
deze vacatures een uitdaging is? 

Neem contact op met iemand van de jeugdcommissie 
of stuur een mail naar: info@sjokrijtland.nl 

 
  

Onze SJO Krijtland Vacatures:  

1. JO19 Trainer (voor de maandag) 
2. JO17-2 Trainer + leider 
3. JO15-2 Trainer 
4. JO12-1 Trainer 
5. JO11-2 Trainer 
6. JO11-3 Trainer 
7. JO10-3 Trainer 
8. JO09-3 Trainer 
9. JO08-2 Trainer 
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Rubriek: Wie is toch die SJO Krijtland trainer – Joys Beset 
 

In de serie – SJO Krijtland Trainers aan het woord in deze Augustus editie : Joys 
Beset, 35 jaar oud, werkzaam als Pedagogisch medewerker kinderopvang in 
Heerlen van kinderen in de leef tijd van 0 tot 3 jaar, woont in Gulpen, 
trainster van JO15-3 Tante van sjo Krijtland speler Thijn Jongen en speelt zelf al 
vele jaren verdienstelijk bij de dames van FC Gulpen.  
 
 
 
 

De reden waarom ik trainer of leider ben geworden is....…“ Zelf al een aantal jaar voetbal en wel al 
een tijdje interesse had om een team te coachen. Toen ik hoorde van mijn neefje Thijn dat hun nog 
geen hoofdtrainer had ik me natuurlijk hiervoor opgegeven.  “  
 
Het allerleukste aan trainer of leider zijn vind ik.... :” Dat ik wat ik op mijn eigen training bij de 
dames leer kan toepassen in de trainingen met de jeugd. En de jeugd te motiveren om het beste uit 
hunzelf te halen. En bezig zijn met een team en dat team ook zien groeien vind ik mooi om mee te 
maken.”  
 
Als ik iets zou mogen veranderen binnen SJO Krijtland dan zou het dit zijn.... : “Toegang hebben tot 
een keeperstrainer.”  
 
Wat vind je van VTON? “Ik gebruik deze app regelmatig, soms wel iets te hoog gegrepen, maar ook 
veel bruikbare oefeningen hiervan geleerd.”  
 
Kunstgras/echt gras: ”Kunstgras”  
 
Wat vind je van de SJO Krijtland - 3 dorpen bij elkaar? “ Zo’n samenwerking is mooi als het goed 
werkt en dat heb ik wel ook zo ervaren. Enige nadeel is dat een team zich vaak opsplitst bij 
uitwedstrijden hiermee bedoel ik dat je dan niet gezamenlijk verzameld bij 1 club. Dit is wel minder 
voor de teamspirit. Voor de rest heb ik dit prima ervaren. Goed voor de sociale connecties van de 
kinderen. Leren ze elkaar al kennen voordat ze naar het middelbaar onderwijs gaan.” 

 
Welke boodschap of tip wil je meegeven aan de ouders van SJO Krijtland? “Stimuleer je kind zoveel 
mogelijk op een positieve manier zodat ze plezier blijven houden en wees soms niet te veeleisend. 
Geef je kind ook ruimte voor zelfreflectie op die manier vindt het kind het waarschijnlijk makkelijker 
om te werken aan de dingen die hij/zij moeilijk vind. En kom vooral positief aanmoedigen als we dat 
weer mogen.” 

 
En van welke trainer of leider wil jij meer weten? (dat hoor of lees je dan de volgende keer....) “ 
“Robert Mingels” 
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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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