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Nieuwsbrief  

SJO Krijtland  

Maart 2021 

De lente is aangebroken maar we mogen nog steeds 

alleen maar trainen…Haw pin… In deze editie hebben 

we nieuwtjes en updates over de Wintergames, 

Corona, keeperstrainingen en afscheid van onze 

voorzitter. 
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Wintergames groot succes!  
De datum Zaterdag 6 maart 2021 zal niet zo snel 

onthouden worden, maar wat velen nooit zullen 

vergeten zijn de Wintergames die georganiseerd 

werden voor de jeugd. Het weer paste perfect bij 

thema. Het was erg koud toen de eerste kinderen 

begonnen aan de wintergames, maar de zon zorgde 

voor een prachtige dag en niet alleen de kinderen, 

maar ook trainers hadden een onvergetelijke dag met 

veel spelplezier en na afloop drinken en eten, onder 

andere beschikbaar gesteld door de kantines van FC 

Gulpen, RKVVM en Margraten. Een groot compliment aan de organisatoren die de dag zelf tot in de 

puntjes geregeld hadden. In de extra bijlage bij deze nieuwsbrief nog een terugblik en samenvatting 

op deze mooie dag.  

 

 



 
 

 
 
Nieuwsbrief SJO Krijtland – Maart 2021     Pagina 2 van 5  
 

Corona – Geef jij (nog steeds) het goede voorbeeld? 
Het duurt te lang. Een liedje van Davina Michelle. Velen kennen het 

deuntje. En denk je dan ook wel eens aan Corona? De maatregelen van 

de overheid en KNVB blijven grotendeels gehandhaafd. De avondklok is 

dan iets verlengd, maar wedstrijden, en dat is toch waarvoor je het doet, 

zitten er voorlopig nog niet in.  

En stel je zelf ook de vraag – Houd ik me nog steeds aan alle Corona regels? Houd ik afstand? Was ik 

mijn handen? Blijf ik thuis bij klachten? Tot nu toe valt het aantal corona gevallen gelukkig mee binnen 

SJO Krijtland. En dat willen we graag zo houden. We constateren dat de regels de laatste weken iets 

losser geïnterpreteerd worden. Ouders die toch even blijven kijken naar onderlinge oefenpartijtjes, 

trainers die onderling geen afstand houden tijdens een training, de poort die tijdens een training of 

wedstrijd blijft openstaan, spelertjes die klaar zijn met trainen die dan toch even blijven hangen op het 

voetbal terrein. Dit is ‘normaal gedrag’ waar we zonder Corona niets over zouden zeggen, maar toch…. 

Houd je aan de corona afspraken. Handhaving heeft tot nu toe niet hoeven in te grijpen, maar we 

willen ze de kans ook niet geven. Dus….Begin bij jezelf en voorkom dat je risico loopt door je niet aan 

de regels te houden en schaam je niet om anderen aan te spreken als zij zich niet aan de regels houden. 

Meld het aan de jeugdcommissie indien je geen verbetering ziet.  Op de SJO Krijtland website staat dit 

artikel met meer informatie over Corona maatregelen. 

 

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…. 

 Er een hele pagina (pagina 27) bestaat over indelingsaanpak voor 

het nieuwe seizoen? 

o En dat we in April 2021 met de voorbereidingen gaan beginnen? 

 Nieuwe trainers altijd een kort introgesprekje heeft met hoofd jeugdopleidingen en een 

van de jeugdcoordinatoren.  

o Wil je je aanmelden als trainer dan is de eerste stap een VOG verklaring invullen… 

 We ouders/begeleiders vragen om op tijd te zijn op de parkeerplaats om kinderen op te 

halen van een training? 

o Het is al een enkele keer gebeurd dat een kind na de training alleen zit te wachten op 

de parkeerplaats om opgepikt te worden. Soms wacht dan de trainer samen met het 

kind tot hij of zij wordt opgepikt.  Dit is dan erg aardig van de trainer, maar niet zijn 

verantwoordelijkheid.  

o Binnen het complexdeuren is het inderdaad de verantwoordelijkheid van trainers en 

begeleiders om op de kinderen te letten. 

http://sjokrijtland.nl/corona-update-6-1-2021/
http://sjokrijtland.nl/corona-update-6-1-2021/
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o Buiten de complex deuren (dus bv. Parkeerplaats) is de ouder/begeleider 

verantwoordelijk voor het opvangen van het kind.  

 

Afscheid van onze SJO Krijtland voorzitter – Sandor Horvath 
Namens bestuur en jeugdcommissie willen we u op de hoogte brengen 

dat Sandor dit voorjaar heeft aangegeven te stoppen als voorzitter en 

jeugdcommissielid van SJO Krijtland.  We willen Sandor dan ook 

bedanken voor zijn tomeloze inzet en energie door de jaren heen. Niet 

alleen als bestuurder was hij zeer actief, maar ook de PR van SJO 

Krijtland vierde hoogtij dankzij zijn bijdrages.  Een neusje voor media-

marketing…..Instagram en facebook werden bijna dagelijks gevuld door 

zijn foto’s en filmpjes die er zonder uitzondering steeds professioneel 

en voorzien van de nieuwste technische snufjes.  

Sandor is een van de grondleggers van SJO Krijtland en 

mede door zijn energie, inzet en initiatieven werd SJO 

Krijtland op de kaart gezet in de regio. Zijn inbreng als 

bestuurder en als PR-man zal gemist worden binnen het 

bestuur en vereniging en we wensen Sandor veel succes 

in de toekomst.  

 

 

 

Op dit moment is de vacature voor voorzitter SJO Krijtland vacant. De jeugdcommissie heeft de 

zoektocht gestart naar een nieuwe voorzitter. Mocht u interesse hebben of vragen hebben hierover, 

neem dan contact op met een van de jeugdcommissie leden.  

Op dit moment is er binnen de jeugdcommissie nog steeds de vacature voor jeugd coördinator 

namens SV Sibbe. Kijk hier voor meer informatie.  

 

Speciale trainingen dit voorjaar voor onze SJO Krijtland keepers  
Dinsdag 23 maart zijn 8 keepers van SJO Krijtland begonnen met 

keeperstraining bij keeperschool Danny Wintjes. De eerste reacties van 

de keepers waren enthousiast en zij zullen allemaal dit voorjaar deze 

training gaan volgen.  De jeugdcommissie is ook aan het kijken om deze 

keeperstrainingen aan te bieden en voort te zetten in het najaar.  

 

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

jeugdbeleidsplan te bekijken 

http://sjokrijtland.nl/vacature-jeugd-coordinator-sv-sibbe/
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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Rubriek: Wie is toch die SJO Krijtland trainer – Winand van de Waarsenburg 
 

 In de serie – SJO Krijtland Trainers aan het woord in deze Maart editie : Winand van de 

Waarsenburg , 43 jaar oud, werkzaam als Service support medewerker bij Tehava (fiets(onderdelen) 

groothandel, woont in Margraten, trainer sinds 2019 en nu trainer van JO7 3/4 en vader van Bas van 

de Waarsenburg die ook op dit team speelt. 

 

 

 

 

De reden waarom ik trainer of leider ben geworden is....…“ Omdat Bas begon met voetballen en er 
trainers gevraagd werden “  
 
Het allerleukste aan trainer of leider zijn vind ik.... : Het werken met de kids en iets bijdragen aan 
hun ontwikkeling””  
 
Als ik iets zou mogen veranderen binnen SJO Krijtland dan zou het dit zijn.... : “Klinkt erg cliche, 
maar het is allemaal wel goed geregeld. Zelf zul je ook je bijdrage moeten leveren om het tot een 
succes te maken”  
 

Wat vind je van VTON?.... “Ik haal onze oefeningen van de KNVB site af. Deze sluiten beter aan bij 

het niveau van onze pupillen” 

 
Kunstgras/echt gras: ”echt gras”  
 
Wat vind je van de SJO Krijtland - 3 dorpen bij elkaar? “Tot nu toe zijn er voor ons nog geen echte 

verplaatsingen van kracht en kunnen wij alles vanuit Margraten sturen, op dit vlak is dit dus nog geen 

probleem. Maar meerdere dorpen bij elkaar lijkt tegenwoordig onvermijdbaar, dus ik vind het een 

goeie zaak.” 

 
Welke boodschap of tip wil je meegeven aan de ouders van SJO Krijtland? “Super fijn dat jullie 

vertrouwen hebben in ons trainer-team en elke week weer jullie kids op tijd naar de training brengen 

en naar alle wedstrijden komen. Zouden jullie tips of vragen hebben over trainingen of wedstrijden 

durf dit gewoon bij een van de trainers aan te geven.” 

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

“Dennis Roijmans JO8” 

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 

mailto:info@sjokrijtland.nl
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secretariaat of jeugd coördinator van desbetreffende club. 

 

Hilco Smeijers –Gulpen/FC Gulpen 

Jolanda Thal – Margraten/RKVVM 

Cyriel van Laar- Sibbe/SV Sibbe 


