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Nieuwsbrief December 2020 FC Lienden Jeugd 
Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de jeugd, 

Ik denk niet dat iemand vorig jaar rond kerst had kunnen vermoeden wat voor een jaar 2020 zou 

worden. 2020 stond natuurlijk in het teken van Covid-19. En iedereen heeft ermee te maken 

gekregen, zowel op het werk als privé.  

Zelf ben ik werkzaam voor een van de grootste IT-bedrijven in Nederland. Door de Lockdowns en het 

advies om vanuit huis te werken is de vraag naar IT-oplossingen geëxplodeerd. Zelf werk ik sinds 

maart vanuit huis en dat gaat op zich goed. Vergaderingen en afspraken gaan via Teams, Skype of 

Zoom en ook digitaal meekijken met een ander kan gewoon. Er zijn echter ook grote nadelen aan 

thuiswerken. Zo merk ik dat ik de hele dag vooral zittend achter mijn bureau doorbreng. Geen 

spontane praatjes meer met collega’s en minder sociale contacten. Nu mag ik niet klagen want ik heb 

nog werk. Er zijn genoeg beroepsgroepen zeer hard geraakt. Denk aan de evenementenbranche, 

toeristische sector en de horeca. Genoeg mensen die kerst vieren zonder baan en ondernemers die 

vrezen voor hun voortbestaan. 

Voor onze kinderen is 2020 ook een bijzonder jaar geweest. Scholen die open of halfopen zijn en dan 

weer sluiten. Online les volgen en ouders die opeens de rol van leraar krijgen. Spelen met vriendjes, 

sporten of een pretpark bezoeken gaat niet meer door. En ook de mogelijkheid om jezelf te 

ontwikkelen door dingen te ervaren kan niet meer. Geen kroegen, festivals of andere spannende en 

leuke activiteiten voor de pubers.  

Voor de sport is 2020 ook een bijzonder jaar geworden. De voorjaarscompetitie werd abrupt 

stilgelegd. Gelukkig mochten we daarna wel weer trainen en ons voorbereiden op het nieuwe 

seizoen. Echter vanaf de herfstvakantie ligt de competitie weer stil. Voor mijn eigen elftal geldt dat 

we dit jaar slechts 7 wedstrijden hebben gespeeld.  

Sport is belangrijk, zeker in deze tijd waarin we veel thuis zijn en weinig kunnen ondernemen. Het 

zorgt ervoor dat we in beweging en fit blijven. Daarnaast is het ook een plek voor sociale contacten. 

Ik vind het enorm jammer dat er geen ‘toeschouwers’ mogen zijn bij de trainingen en de wedstrijden. 

Even een kort praatje voor de wedstrijd, de discussies na afloop en een drankje aan de bar. Sport 

verbindt mensen. Ik hoop dat dit binnenkort toch weer mogelijk is. 

Ondanks alles blijft gezondheid natuurlijk het belangrijkst. Iedereen kent ondertussen wel iemand die 

Corona heeft gehad. Binnen de voetbalvereniging hebben diverse leden het ondertussen gehad en 

gelukkig is iedereen tot dusver goed hersteld zonder (langdurige) klachten. In mijn eigen familie zijn 

mijn zusje en neefje ook besmet geraakt. Ondanks dat ze snel beter waren, heeft het 2 maanden 

geduurd voordat ze weer helemaal in staat waren hun oude leven op te pakken.  

Ik wens iedereen daarom voor 2021 vooral een gezond en Corona-vrij jaar toe. Ook hoop ik iedereen 

in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten. We hopen op een sportief 2021.  

 

Sander van Meurs 

Jeugdvoorzitter 
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Update vanuit de Jeugdcommissie en Technische commissie 

 

Voor een ieder is het een moeilijke tijd, Corona blijft in onze samenleving hangen en is nog niet 
verdwenen. Teams kunnen alleen trainen en missen natuurlijk de wedstrijden op zaterdag. Gelukkig 
kunnen we, door inzet van veel vrijwilligers op zaterdag activiteiten organiseren, om er voor te 
zorgen dat onze spelers in beweging blijven en binding houden met onze club. Er zijn een aantal 
mooie activiteiten georganiseerd in samenwerking met de Jeugdcommissie, TC en activiteiten 
commissie. Voor de groepen JO15 en JO17 geeft dit soms een probleem, op zaterdag wordt er ook 
door spelers gewerkt en een activiteit slaat daarom niet altijd aan bij deze “oudere” leeftijdsgroepen.    
Het beste is natuurlijk om wedstrijden te spelen. Hopelijk kan “Plan B” van de KNVB in januari / 
februari gaan starten en kunnen we weer volop gaan trainen en wedstrijden spelen. 

 

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

Aan alle jeugdleden: 

Op zaterdag 30-01-2021 organiseert FC Lienden samen met een tweetal CIOS studenten en een 
buurtsportcoach het uitgestelde: 

Vrienden- & Vriendinnen dag 

Programma: 

10.00 uur tot 11.30 uur:  9 tot 11 jaar 

12.30 uur tot 14.00 uur: 12 t/m 14 jaar 

Alle kinderen van FC Lienden tot en met 14 jaar en woonachtig in de gemeente Buren wordt de 
mogelijkheid geboden om te bewegen en een potje te voetballen.  

Deze Vrienden- & Vriendinnendag is een activiteit waarop jongens en meiden die al lid zijn een 
vriendje, vriendinnetje, klasgenootje, neefje, nichtje, buurjongen of buurmeisje mogen meenemen 
naar de vereniging.  

In Lienden en de regio worden leerlingen van scholen benaderd om aan te sluiten. Het is een middag 
vol voetbalplezier, om nieuwe jongens en meiden op een laagdrempelige manier kennis te laten 
maken met voetbal bij FC Lienden.  

FC Lienden ziet hiermee een mooie gelegenheid om weer een programma aan te bieden aan onze 
jeugd tijdens de COVID periode, wanneer er geen wedstrijdaanbod is.  

Alle jeugdspelers van FC Lienden kunnen 1 of meerdere kinderen mee nemen om lekker te trainen en 
een wedstrijdje te spelen, dus vraag je beste vrienden, neefjes, nichtjes, buurjongen, buurmeisje etc. 
om met hen mee te gaan. Een aantal spelers van FC Lienden Zaterdag 1 ondersteunen deze leuke 
voetbalmiddag. Onze bedoeling is ook om kinderen die nog geen lid zijn van onze voetbalclub te 
interesseren en de mogelijkheid bieden om lid te worden van FC Lienden jeugd.  

Geef je snel op via e-mail: jeugdvoetbal@fclienden.nl 

mailto:jeugdvoetbal@fclienden.nl
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2- FC Lienden Partnerclub NEC      

   

Zoals bekend is FC Lienden een partnerclub van NEC, en gaan een aantal momenten plannen om 

kennis met elkaar te delen, in dit kader is gepland: 

• Webinar op 14 december over opbouw van een training (trainers kunnen zich hiervoor nog 

opgeven bij de TC); 

• Thijs van de Brink, trainer Coach van JO 9-1 gaat binnenkort meelopen met een team van 

NEC. 

3- Trainerscursus tijdelijk stopgezet     

 
Door COVID ’19 maatregelen is de trainerscursus tijdelijk stop gezet, de cursisten zijn op de helft en 
hopelijk kunnen we snel deze JVTC cursus  afronden. 
 
 

4- Activiteiten naast voetbal, samenwerking met Jongerenwerkers Mozaïek 
 

De TC en Jeugdcommissie van FC Lienden heeft verbinding gezocht met de Jongerenwerkers van 
Gemeente Buren, om onze jeugdspelers ook de gelegenheid te bieden om mee te doen aan 
activiteiten naast het voetbal, die door jongerenwerk en Gemeente Buren georganiseerd worden.  

Wij worden op de hoogte gehouden van deze activiteiten zodat we meisjes en jongens van 12 tot en 
met 17 jaar ook naast voetbal iets kunnen bieden, spelers dienen zich voor de activiteiten op te 
geven. Informatie zal naar onze jeugd via de trainers worden verspreid 

 
 

5- Evaluatie spelers en trainers 
 
De TC rond aanstaande week de gesprekken met trainers af, doel is om inzicht te krijgen in de 
ontwikkeling van de spelers, of de spelers en trainers het leuk vinden bij het team, en kunnen we 
eventuele problemen die er zijn samen oplossen. 
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6- DSE zorgt voor geslaagde voetbal clinic jeugd FC Lienden

 
 

Op 14 november heeft DSE (Dutch Soccer Events uit Arnhem) gezorgd voor een zeer geslaagde 

voetbalclinic voor de jeugd van FC Lienden t/m 14 jaar. De clinic werd afgewerkt in 2 delen, te 

weten de groepen JO9 t/m JO11 en JO12 t/m JO14. Er werden 6 onderdelen uitgezet waarbij alle 

kinderen konden werken aan hun techniek, snelheid en schotkracht, maar het was natuurlijk 

bovenal een dag voor plezier. En dat hadden ze! Met veel inzet en af en toe luid gelach werden 

de onderdelen een voor een afgewerkt en als laatste onderdeel mochten de kinderen ook nog 

een penalty nemen voor een heuse bokaal! 

Aanwezigheid spelers Lienden 1. De penaltybokaal werd uitgereikt aan degene die tijdens de 

oefeningen binnen de eigen groep de meeste penalty’s maakte en die mocht dan ook aan het 

eind tegen de overige groepswinnaars om deze bokaal gaan strijden!  En dit was dan voor velen 

erg spannend, maar de persoon die de penalty’s zou moeten keren was niet zo maar een 

keeper… Het was de keeper van Lienden Zaterdag 1, Richard Weiman. Samen met Alex Timmer, 

Benjamin Gaasbeek en Arnoud van Lavieren was hij aanwezig om de begeleiding te 

ondersteunen en deze dag tot een fantastisch evenement te maken. Dit is een mooie verbinding 

tussen de jeugd en de senioren en draagt bij om het clubgevoel te versterken binnen de diverse 

gelederen van onze prachtige vereniging. Aan het eind kregen alle 66 deelnemende kinderen nog 

een lekker appeltje mee naar huis en een formulier om zich in te schrijven voor de najaar module 

die DSE gaat organiseren bij FC Lienden. 
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7- Massale opkomst op geslaagd 4x4-Jeugdtoernooi 

 

Door de 2e Corona-golf zijn zoals bekend alle competitie wedstrijden afgelast tot minstens eind 

januari van het nieuwe jaar. Onderlinge wedstrijden en trainingen van jeugd t/m 18 jaar mogen 

gelukkig nog wel doorgang vinden. Als Jeugdcommissie vinden we het natuurlijk ook belangrijk om 

de jeugd aan de gang te houden en zo is precies 1 week geleden het idee geopperd om op korte 

termijn enkele activiteiten voor de jeugd te regelen zodat het gemis van de wedstrijden in 

competitieverband wellicht iet verzacht kan worden. Om dit toernooi in zo’n kort tijdsbestek op 

poten te zetten was de inzet nodig van vele mensen binnen de vereniging en het is mooi om te zien 

dat er binnen 1 week een prachtig toernooi voor maar liefst 88 kinderen kan worden georganiseerd. 

Hiervoor wil de jeugdcommissie alle ouders en begeleiders die deze dag mogelijk hebben gemaakt 

hartelijk bedanken! 

Nu even over het toernooi zelf.  

Om 10 uur waren de kinderen t/m 10 jaar aan de beurt om hun kunsten te vertonen. 

Er was geloot zodat er 5 wedstrijden gespeeld werden met wisselende medespelers en tegen steeds 

andere tegenstanders zodat iedereen op een gelijk niveau hun potjes konden afwerken. 

Na 2 wedstrijden werd een kleine pauze ingelast en konden de kids genieten van snoep en ranja wat 

door de FC Lienden ter beschikking was gesteld. Echter was de zin om te voetballen groter en werd 

er toch maar besloten om de pauze wat in te korten en hiermee werd het opgestelde tijdschema 

ruimschoots gehaald! 

Om 11.30 uur werden de kinderen weer opgehaald door hun ouders. 

Voor de tweede groep van de kinderen van 11 t/m 16 jaar kon de organisatie, de velden aanpassen 

aan de nieuwe lichting en na een korte pauze met een heerlijke soep, kon om 12.30 uur deze groep 

van start gaan. De aanwezigheid van de begeleiders die in de ochtend al aanwezig waren, aangevuld 

met enkele nieuwe, zorgde ervoor dat ook deze overgang erg soepeltjes verliep en ook deze groep 

hun 5 wedstrijden konden afwerken. 

Om 14.45 uur waren alle wedstrijden gespeeld en kon deze dag als zeer geslaagd worden 

bestempeld. 
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8- Training door Hoofdtrainer Zaterdag 1. 
 
De O12,O13 en O14 hebben afgelopen zaterdag het jaar 2020 afgesloten met een speciale training 
die werd verzorgd door de hoofd trainer van FC Lienden Marcel Muhlack.  
Er waren  31 spelers die aan deze  training mee hebben gedaan.  
Een pittige en leerzame training van ongeveer 2 uur waarin de bal centraal stond.  
De spelers en begeleiders hebben genoten van de inzet van alle spelers. 
Hopelijk kunnen we het geleerde weer snel in praktijk brengen. 
 

Namens de Technische Commissie en Jeugdcommissie  
 
Dick van Kleef 

Hoofd Jeugdopleiding FC Lienden 

 

9- Informatie over acties van de activiteitencommissie: 

 

 

Lotenverkoop Grote Clubactie 2020 afgerond 

 

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

jaarlijkse Grote Clubactie. Het was weer een fantastische opbrengst dit jaar, namelijk een prachtig 

bedrag van maar liefst: € 1.097,50 

Iedereen die heeft meegewerkt zeer bedankt. 

Op een later tijdstip en gepast moment m.b.t. COVID zullen de topverkopers nog een leuke attentie 

ontvangen namens het bestuur. 
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Met vriendelijke groet en blijf gezond! 

 

Agnieszka Zaaijer en Richard van Ledden 

 
 

Voorgenomen activiteiten komend voorjaar (onder voorbehoud):  

- Nieuwjaarstoernooi in samenwerking met CIOS 

- Appeltaarten-actie  

- Plantenactie voor Moederdag 

- Zaalvoetbaltoernooi 

- Voorjaarsevenement 

- Corona-uitzwaaidag… 

 


