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Na een paar maanden onderbreking is hier de eerste 

SJO Krijtland nieuwsbrief in 2021 en ondanks de stilte 

op de velden met nieuws en updates over Corona, 

voetbal dingetjes en updates van de jeugdcommissie. 
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Houd vol  
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!. 

Dit waren de openingswoorden van de Augustus 2020 SJO Krijtland 

nieuwsbrief. Een half jaar later weten we niet beter dan dat we veelal 

binnen zitten en de kinderen trainen met een heleboel veiligheids- 

maatregelen om Corona besmetting te voorkomen. Het is moeilijk. Voor 

spelers, voor trainers, voor ouders en ja, ook de jeugdcommissie. Het einde 

is nog niet in zicht. Lockdown, avondklok, nieuwe varianten van het corona 

virus. We zoeken continu de balans tussen verantwoord bezig zijn met 

voetbal, in dit geval trainen, en veiligheid met als uitgangspunt de regels 

die overheid, RIVM en KNVB voorschrijft. We hopen natuurlijk dat we weer op zaterdag wedstrijdjes 

mogen spelen, maar dat zal nog even op zich laten wachten. Dus….houd vol. Er komt een moment dat 

we eindelijk weer aan de slag kunnen. En tot die tijd….Wees voorzichtig – kom trainen – en 

ook…respecteer elkaars mening. Vooral in deze tijd. 
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Corona – Blijf alert! 
Kom trainen als je gezond bent en als je dat wil. Houd je aan de RIVM 

protocollen. Blijf thuis als je klachten hebt. En vind je als ouder of speler 

het even niet fijn om nu te trainen? Geen probleem. Meld dit aan je 

trainer. Op de SJO Krijtland website staat dit artikel met meer details 

 

Ons SJO Krijtland Jeugdbeleidsplan 
Het jeugdbeleidsplan is het fundament van onze jeugdafdeling en hoe wij 

ons willen profileren als vereninging. Het is onderhand een dikke pil 

geworden met wat we allemaal wel en niet willen. En het wordt regelmatig 

bijgewerkt en verfijnd. Om u alle details te besparen starten we nu met een 

‘Wist u dat’ rubriek waarbij we in elke 

nieuwsbrief een aantal punten uit dit 

beleidsplan onder de aandacht willen 

brengen.  

 

Wist u dat…. 

 We een missie, visie en kernwaarden hebben vastgelegd 

voor SJO Krijtland? →Zie kader rechts 

 

 Keepershandschoenen vergoed worden? 

o 25 euro voor teams tot JO11 en 50 euro vanaf JO12 

 

 Als je vrijwillig stopt tijdens het seizoen je toch contributie 

moet betalen voor het gehele seizoen? 

o Een lidmaatschap is voor de duur van een compleet seizoen (na – en voorjaarsronde) 

van augustus t/m juli…Indien de speler toch tussentijds stopt, wordt er geen 

restitutie van de contributie verstrekt. Tenzij er duidelijk sprake is onvoorziene 

omstandigheden waardoor speler niet langer voetbal kan uitoefenen. Een speler 

wordt ook pas uitgeschreven indien hij/zij aan alle verplichtingen heeft voldaan. 

Zoals het inleveren van zijn geleende spullen (trainingspak en tas) 

 

Bekijkt u de nieuwsbrief op uw telefoon, tablet of pc? Dan klik op deze link om het 

jeugdbeleidsplan te bekijken 

http://sjokrijtland.nl/corona-update-6-1-2021/
http://sjokrijtland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Jeugdbeleidsplan-Krijtland_versie1.pdf
http://sjokrijtland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Jeugdbeleidsplan-Krijtland_versie1.pdf
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SJO Krijtland vacatures 
 

In de augustus 2020 nieuwsbrief publiceerden wij deze vacatures voor 

leiders en trainers. En wat een resultaat! Binnen twee weken na de 

publicatie kregen we het ene na het andere bericht binnen dat ouders hun 

hulp aanboden. Kijk, dat doet ons jeugdcommissie en alle vrijwilligers 

goed. Vandaar dat we dit toch nog even vermelden en onze nieuwe (hulp) 

trainers en begeleiders toch even in het zonnetje willen zetten! 

 

Op dit moment is er binnen de jeugdcommissie een vacature voor jeugd coördinator namens SV 

Sibbe. Kijk hier voor meer informatie.  

 

Grote Clubactie 2020 – een groot succes voor SJO Krijtland 
 U ziet het goed. Meer dan 2000 euro is er opgehaald voor onze club. Een 

enthousiaste en goed georganiseerde campagne met een heuse 

‘lotenverkopers’ ranking voor spelers en teams. Justin Timmers, Raf van 

Kan en Merlijn Vluggen bleken onze ‘top verkopers’ van de 2020 clubloten.  

Zij en de beste verkopende spelertjes van 2019 hebben een mooi presentje 

in december mogen ontvangen.  En de best verkopende teams waren: 

1. JO11-1 -238 loten 

2. JO10-3 -113 loten 

3. JO11-3 -83 loten 

De bestverkopende teams die de team traktatie hebben 

gewonnen, moeten nog heel even geduld hebben. 

 

  

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 

http://sjokrijtland.nl/vacature-jeugd-coordinator-sv-sibbe/
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Wees zuinig op je spullen! 
Raak je thuis wel eens iets kwijt? Of worden je ouders wel eens boos op 

je als je ergens iets vergeten bent en hebt laten liggen? Nou…Onze 

vrijwilligers Marcel en Ruud van de kleding- en materiaal commissie die 

elk jaar er voor zorgen dat jullie ballen hebben om mee te voetballen 

en aan het begin van van elk seizoen weer  alle clubkleding en 

materialen aan jullie geven, pinken de laatste tijd een traantje 

weg…Waarom? Omdat we zoveel spullen kwijtraken! We moeten hier 

echt zorgvuldiger mee omgaan. En ‘we’ zijn diegenen die de spullen 

gebruiken. Spelers en trainers. We willen graag wat feiten met jullie 

delen hierover: In 2020 zijn we het volgende kwijtgeraakt: 

• 11 wedstrijdballen ( per stuk 40 euro); 

• 51 trainingsballen (per stuk 25 euro) in Gulpen en Margraten, waarvan 11 ballen in 

Margraten in 2 maanden tijd! 

• Wedstrijdshirts voor in totaal 1,060 euro! 

• Idem voor wedstrijdbroekjes; 

 

Alles bij elkaar een geschatte kostenpost van 2,775 euro.  Als jeugdcommissie schrokken we van deze 

aantallen en bedragen. Wij hopen u nu ook een beetje.   

 

Daarom onze vraag om zuiniger met het materiaal om te gaan dat we beschikbaar stellen: 

• Voor de trainer - Tel het aantal ballen voordat je aan de training begint; Tel het aantal ballen als 

je stopt; Ben je ballen kwijt – dan ga je zoeken met zijn allen. Vaak wordt de bal teruggevonden; 

Laat kinderen niet eerder van een training gaan totdat de bal terecht is; 

• Voor de spelertjes: - Schiet je een bal in de struiken of over een hek? Ga zoeken! Met een beetje 

moeite vind je deze heus wel. 

• Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor kleding: Trainers- Tel vooraf het aantal shirts en broekjes en 

doe hetzelfde na een wedstrijd. Check altijd even of kleedlokalen volledig leeg zijn als je weggaat. 

Spelers – Let er op dat per ongeluk je geen truitje of broek in je eigen tas stopt. 

Met deze maatregelen en beetje meer discipline vanuit jullie 

hopen we dat we minder materiaal kwijtraken in de toekomst. 

Dank voor jullie begrip hiervoor. Ook namens Marcel en Ruud 

van de kleding- en materiaal commissie! 
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Rubriek: Wie is toch die SJO Krijtland trainer – Robert Mingels 
 

 In de serie – SJO Krijtland Trainers aan het woord in deze Februari 

editie : Robert Mingels, 41 jaar oud, werkzaam als controller binnen 

een jeugdzorg organisatie (Hai-5), woont in Margraten, trainer sinds 

2016 en nu trainer van JO11-2 en vader van Caz Mingels die ook op 

dit team speelt en zelf vanaf zijn 4e op de voetbalvelden actief was 

en een mooi voetbalpalmares achter zijn naam heeft staan.  

 

 

 

 

De reden waarom ik trainer of leider ben geworden is....…“ Zelf voetbal ik al vanaf mijn 4e jaar. 
Nadat Caz gestart is met voetballen toen hij 5 was, eerst bij RKVV Keer, en erna bij SJO Krijtland, was 
de eerste vraag "Robert wil jij ook wat betekenen voor de club, en heb je interesse om 
jeugdtrainer/leider te zijn"? Uiteraard heb ik hier volmondig Ja op gezegd, en sta ik wekelijks met veel 
plezier op het veld (was immers toch altijd aanwezig). Elk jaar ben ik trainer geweest van het team 
waarin Caz speelde. En uiteraard kan een vereniging niet zonder vrijwilligers, dus hier draag ik graag 
een steentje aan bij! “  
 
Het allerleukste aan trainer of leider zijn vind ik.... :” Het op een dusdanige manier met elk kind 
bezig zijn, zodat hij of haar elk op zijn eigen niveau en kunnen stappen kan zetten. Ieder kind maakt 
zijn eigen ontwikkeling door, en het is dan mooi op te zien welke groei zij hierin maken. Dit probeer ik 
te bereiken door op een enthousiaste en motiverende manier met hun bezig te zijn, zowel per individu 
als binnen het team. Elk individu op een goede manier inpassen binnen je team, ieder met zijn eigen 
kwaliteiten. Vooral voor de kinderen van de leeftijdscategorie die ik tot nu toe heb doorlopen (JO 7 
t/m JO 11) zijn plezier, lol hebben, sociaal bezig zijn belangrijke kernwaarden, iedereen moet kunnen 
meedoen. Mijn motto hierbij is " samen op weg naar een onbezorgde glimlach"! ”  
 
Als ik iets zou mogen veranderen binnen SJO Krijtland dan zou het dit zijn.... : “Gelukkig worden er 
al heel veel zaken goed geregeld binnen de SJO. Recent is er ook een nieuw beleidsplan geschreven 
door de Jeugdcommissie waarmee we de komende jaren vooruit kunnen. Hierbij willen we vooral ook 
de oudere jeugd behouden voor de club en voldoende aandacht en kwaliteit bieden. Hierbij horen dan 
m.i. ook gekwalificeerde jeugdtrainers, hier zal men dus actief mee aan de slag moeten gaan.”  
 
Wat vind je van VTON? “Ik gebruik deze app bij elke training, dit is het uitgangspunt van de training, 
fijn voor ieder zijn leeftijdscategorie. Uiteraard kun je aan deze oefeningen je eigen draai geven, of 
extra accenten leggen, die je dan hebt meegenomen vanuit je eigen bagage als speler. Afhankelijk 
van hoe de spelers met een oefening omgaan, kun je deze makkelijker of moeilijker maken.”  
 
Kunstgras/echt gras: ”Allebei ok”  
 
Wat vind je van de SJO Krijtland - 3 dorpen bij elkaar? “Een samenwerking vraagt natuurlijk veel van 

iedereen, zelfs nog iets extra's waarbij er met 3 dorpen rekening gehouden moet worden. Persoonlijk 

ervaar ik het als goed en prettig, uiteraard was en zal er altijd wel wat weerstand blijven, echter dit 

zit hem dan vaker bij de ouders, leiders etc. dan bij de kinderen zelf. Vooral de kinderen zijn na een 

week al gewend aan de nieuwe situatie verdeeld over 3 complexen en dorpen. Er ontstaan nu al op 

jongere leeftijd vriendschappen tussen hen, waar ze op oudere leeftijd alleen maar meer profijt van 
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zullen hebben. Daarnaast ligt er nu een stevige basis zodat alle kinderen van kleins af aan (JO-7) tot 

aan de senioren leeftijd (JO-19) kunnen blijven voetballen, en er geen gat ontstaat in met name de 

bovenbouw. Dit kan dan hopelijk weer op ieder zijn eigen niveau. Dit is dan ook weer prettig voor de 

moederverenigingen, zodat zij ook vanuit de jeugd nog nieuwe aanwas blijven krijgen voor de 

senioren.” 

 
Welke boodschap of tip wil je meegeven aan de ouders van SJO Krijtland? “Blijf je kind op een 

positieve manier stimuleren om te blijven voetballen, plezier staat voorop. Wees niet te streng of te 

veeleisend, kinderen moeten tegenwoordig al genoeg. We willen natuurlijk allemaal het beste voor 

ons kind, maar helaas lukt dit niet altijd, om welke reden dan ook. Bedenk dan dat we allemaal 

vrijwilligers zijn, iedereen zijn best doet voor elk kind, team of club. En ook jullie als ouders kunnen op 

welke manier dan ook deel uitmaken van dit team van vrijwilligers indien je dit nog niet bent, dus wil 

je wat betekenen voor het dorp of de vereniging, meld je dan bij het jeugdbestuur, het vergroot de 

sociale samenhang.” 

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

“Winand van de Waarsenburg JO-7” 

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

