
 
 

Nieuwsbrief FC Lienden Jeugd 
 

Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de jeugd, 

 

Ten tijde van de vorige nieuwsbrief waren we net geconfronteerd met het fenomeen 

Corona en hadden we geen idee wat ons te wachten stond. Nu zitten we in het 

nieuwe seizoen en is Corona jammer genoeg allesbehalve weg. Sinds 2 weken zitten 

we weer in de periode waarbij er geen publiek meer is toegestaan en de kantine 

gesloten is. Dat laatste zorgt voor veel minder omzet en de broodnodige inkomsten 

om de club financieel gezond te houden voor de toekomst.  

Het ontbreken van publiek is in zekere zin erger. Voor de kinderen staat publiek gelijk 

aan vrienden en familie. Je wilt hun laten meemaken wat je voelt en winst of verlies 

met hun delen. Als ouder wil je erbij zijn als je kind speelt. Ze aanmoedigen, in 

spanning zitten over het wedstrijdverloop en uiteindelijk juichen of troosten. Dit alles 

is nu niet mogelijk. De invulling van betrokken teamouder wordt hiermee lastiger. Het 

alternatief is helemaal niet spelen en dat is uiteindelijk nog slechter.  

Vanuit de jeugdcommissie doen we er alles aan om te zorgen dat de jeugd kan 

voetballen en steken daar veel energie in. Vooral in deze bijzondere tijd kost ons dat 

veel meer inspanning dan voorheen. Daar waar je elkaar vroeger op het sportpark 

tegen kwam, moet nu steeds vaker gezocht worden naar communicatie via mail, 

telefoon en whatsapp. Dit gaat niet altijd goed, maar als er vragen zijn blijf ze stellen. 

Gelukkig gaan er ook dingen goed. We trainen vanaf vorige week op het volledig 

gerenoveerde trainingsveld. Een super glad trainingsveld waar menig club jaloers op 

is. De doelgebieden moeten nog even aansterken en het licht nog beter afgesteld 

worden, maar ik ben trots op het resultaat. Dit is mede mogelijk gemaakt door de 

acties vanuit de Jeugd! Hierover gesproken, de Grote Clubactie loopt nog steeds. We 

hopen op een mooie opbrengst om de jeugdkas te spekken. Zodat we het materiaal 

op peil kunnen houden. 

Ten slotte nog een oproep aan potentiële sponsoren. We zijn nog op zoek naar shirt 

sponsoren. Wilt u de komende 3 jaar een bijdrage leveren of weet u iemand die daar 

interesse in heeft dan horen wij dat graag!  

 

Sander van Meurs 

Jeugdvoorzitter 

 

 



 
 

Update vanuit de technische commissie 

 

We zijn met FC Lienden volop in beweging. De competitie is weer volop begonnen 

en we willen samen een  sterke jeugdafdeling gaan opzetten. Naast plezier en een 

lekker potje voetbal willen onze spelers graag opleiden tot een betere voetballer, 

ieder op zijn niveau, goede en minder goede voetballers. Aan de trainers de taak om 

hier invulling aan te geven, dit is een mooie uitdaging voor een kleine club als 

Lienden omdat de samenstelling van de teams  enorm verschilt. Ieder moet 

voldoende aandacht krijgen. Ons doel is dat onze jeugd er trots op is om het FC 

Lienden shirt te dragen!  

 

1- Ledenwerving in combinatie met een leuke middag voor onze jeugdleden 

Aan alle jeugdleden: 

Vrienden- & Vriendinnenmiddag 
Vanwege de maatregelen die het kabinet gisteren bekend gemaakt heeft worden de 
geplande activiteiten gecancelled door de instanties die ons zouden helpen en/of de 
dag zouden verzorgen. 
 
Uiteraard vinden wij als jeugdcommissie dit heel erg jammer, maar wel begrijpelijk. 
 
Woensdag 21 oktober 2020 gaat de Vrienden- en Vriendinnenmiddag dus 
helaas niet door. 
 
We gaan dit nu in de voorjaarsvakantie plannen en mochten de ontwikkelingen het 
toelaten, zal dit een dag worden met enorm veel leuke activiteiten zoals nooit 
tevoren. 
Ideeën die jullie hiervoor hebben zullen we meenemen om het een onvergetelijke 
dag te laten worden. 

 

2- FC Lienden Partnerclub NEC      

Zoals bekend is FC Lienden een partnerclub van NEC, naast een aantal uitingen op 

ons sportpark (komen binnenkort) is er voor een aantal trainers een online 

presentatie gegeven over jeugdvoetbaltrainingen. 

Door COVID-19 zijn alle ondersteuningen nog niet in volle gang, zoals men gewend 

is, maar binnenkort komt er een activiteit op ons sportpark. 

 



 
3- Opzet JO O19-1 seizoen 2020-2021 helaas niet gelukt, wel een prima team 

JO 17-1 

Onze opzet is om een JO19-1 team op te starten is helaas op het laatste moment  

niet gelukt maar er is wel een JO17-1 opgestart met een enthousiast trainers duo 

vanuit de spelersgroep van Zaterdag 1, Niels Severijnse en Robin Ligua.  

Omdat er een 6 tal dispensatie spelers in dit team spelen en er maximaal 3 mogen 

spelen gaan we zelf een competitie opzetten van spelers tot 23 jaar, met clubs uit de 

Betuwe waardoor deze talenten toch voldoende wedstrijden kunnen spelen.  

Dit team wordt samengesteld uit spelers van Zaterdag 1 en JO17-1. De uitnodiging 

naar de clubs is gestuurd en we proberen om in November te gaan starten. De start 

van het JO 17-1 team was voortvarend, de eerste competitie wedstrijd is gewonnen. 

 

4- Loopscholing voor alle spelers van FC Lienden Jeugd gaat helaas niet door  

 

Jasper Boot is helaas door verandering van werk naar een andere regio verhuisd 
waardoor het geven van Loopscholing voor hem helaas niet mogelijk is. 
We gaan op zoek naar eventuele andere mogelijkheden hierin. 
 
 

5- Trainerscursus van start  
 
Vanaf vrijdag 24 september volgen een aantal trainers van FC Lienden een Basis 
trainerscursus die we samen met de KNVB en MEC organiseren, beurtelings bij FC 
Lienden en MEC op het sportpark. De TC is blij met deze ontwikkeling vooral omdat 
er een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan onze jeugdopleiding. 
 
6- Meetrainen met en ander team 
 
Het komt voor dat ouders zelf aan een trainer vragen om mee te kunnen trainen 
omdat hun zoon/dochter het niet leuk vindt in het team waarin ze spelen, deze weg 
geeft verwarring en schept verwachtingen die soms niet waargemaakt kunnen 
worden. Een team heeft te veel spelers en in een ander team kan een tekort 
ontstaan waardoor deze niet kunnen spelen. Wij verzoeken u deze vraag eerst neer 
de leggen bij de TC:  onderbouw bij Charles Verseveld en bovenbouw bij Dick van 
Kleef. Zonder toestemming van de TC  kan dit beslist niet plaatsvinden. 
 
Namens de Technische Commissie 
 
Dick van Kleef 

Hoofd Jeugdopleiding FC Lienden 



 
 

Informatie over acties van de activiteiten commissie: 

 

 

Lotenverkoop Grote Clubactie 2020 weer gestart            

In  september en oktober 2020 zijn onze leden druk bezig met het verkopen van loten van de 

jaarlijkse Grote Clubactie. Van de opbrengst van deze loten gaat maar liefst 80% naar onze 

vereniging en dat is een welkom extraatje! Hopelijk wordt dit weer een groot succes. 

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond! 

 

Agnieszka Zaaijer en Richard van Ledden 

 

 

Noodoproep : Ik word scheidsrechter! (M/V)  

Elke zaterdag zijn er clubscheidsrechters nodig om wedstrijden te 

leiden. De scheidsrechter helpt, in samenwerking met trainers en 

spelers, deze wedstrijden in goede banen te leiden. Een belangrijke 

rol dus! Lijkt fluiten jou leuk? Probeer het gewoon! Naast dat het leuk 

is, kunnen we niet zonder een scheidsrechter. Zonder scheidsrechter 

is er geen wedstrijd mogelijk, we hebben dringend scheidsrechters 

nodig! Ook dames zijn natuurlijk van harte welkom om wedstrijden in 

goede banen te begeleiden. 

Bij voldoende aanmeldingen kan de KNVB een cursus bij FC Lienden gaan opzetten. 

Wil jij ook beginnen met fluiten? Meld je aan bij het wedstrijdsecretariaat of stuur een mail 

naar jeugdvoetbal@fclienden.nl. 

 

Richard van Ledden, wedstrijdsecretaris 

mailto:jeugdvoetbal@fclienden.nl

