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Ook vanuit het bestuur een bijdrage, voor de nieuwsbrief. Wat speelt er zoal binnen de club. Uiteraard zijn dat 
de voetbalprestaties van de verschillende teams. Bij het ene team wat teleurstellend, terwijl een ander team 
boven verwachting presteert. Belangrijk is dat een ieder op zijn of haar niveau met plezier met het 
voetbalspelletje bezig is.  
Zaken waar het bestuur op dit moment o.a. druk mee is, is het uitwerken van de enquête over het 
vrijwilligersbeleid. De eerste vrijwilligers zijn inmiddels ingedeeld. Ook is er nog een groep mensen die nog 
niets ingevuld hebben, vandaar ook dat er afgelopen week nog een mail is rondgestuurd. Vanaf deze plaats 
dan ook het verzoek om de enquête in te vullen. Er is met de gemeente intensief overleg over de locatie voor 
het IKC. Was eerst de keuze gevallen op het evenementen terrein, is na een inspraakavond besloten om toch 
naar andere locaties te kijken. Ook werd hierbij het hoofdveld van SV Marum genoemd, na overleg heeft de 
gemeente besloten om een extern bureau er opnieuw naar te laten kijken. Wat inhoud dat alle opties weer op 
nieuw worden bekeken. Een en ander moet zijn beslag krijgen voor de gemeentelijke herindeling, zodat haast 
geboden is.  
Tot slot wil ik een ieder attenderen op de algemene leden vergadering. Deze wordt gehouden op 14 november 
in het clubhuis van SV Marum. Ik hoop een ieder daar te mogen begroeten. 

Voorzitter SV Marum Simon Neef 
 

 
 
Stapje voor stapje vallen de losse puzzelstukjes in elkaar en vindt iedereen zijn rol en functie binnen nieuwe 
(jeugd)structuur. Een Toernooiencommissie die uitgebreid is en actief is. Een actieve Activiteiten-commissie 
apart voor de jeugd. Nieuwe enthousiaste trainers en leiders die de jeugd op een positieve manier aanzetten 
tot een leuk potje voetbal en natuurlijk last but not least de jeugd zelf. Iedere avond horen we het geluid van 
enthousiaste spelers en spelertjes op en langs het veld.  
Het nieuwe seizoen is nu twee maanden oud en in die twee maanden is er al veel gebeurd. De ouderavond en 
de leider avonden werden goed bezocht evenzo de trainersavond. Naast dat er heel veel goed gaat, zijn er ook 
punten die echt onze aandacht hebben, zoals de problematiek rondom gastdames, klaarzetten en opruimen 
van de velden van de jongste jeugd, maar ook de organisatie van de indeling van de teams willen we voor 
volgend seizoen anders. En natuurlijk de algehele communicatie kan natuurlijk altijd beter. Dit blijft onze 
aandacht houden.  
Op de site zijn inmiddels de nieuwe jeugdgids voor ouders, de jeugdgids voor leiders en de handleiding 
assistent scheidsrechter geplaatst. Te vinden onder algemeen - jeugdzaken. Op dit moment ligt het 
calamiteitenplan en protocol kampioenschappen bij het bestuur ter instemming. Zodra er met deze plannen 
ingestemd is, worden ze gepubliceerd en verder verspreid. Het jeugdbeleidplan is herschreven en zal 
binnenkort ingediend worden bij het bestuur. 
Al met al is er veel gebeurd rond en voor de voetballende jeugd en dat was niet mogelijk met zonder zoveel 
betrokken leden en vrijwilligers. 

 
 
 
Na al een aantal succesvolle jaren loopt het nog steeds erg goed bij de meiden en het damesvoetbal. Hierdoor 
is het meiden-/damesvoetbal niet meer weg te denken bij SV Marum.   
Vorig jaar hebben we een succesvolle en een erg leuke vriendinnen-dag georganiseerd. De opkomst was erg 
goed en we hebben een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Hierdoor was het mogelijke om dit jaar 
weer een team voor de jongste meiden (MO-11) op te starten. SUPER!!!  
Ook de dames hebben vorig jaar niet stil gezeten. Doormiddel van een grote werving komen er dit seizoen 
twee elftallen uit in de competitie. We willen ook proberen om een 30+ team op te starten. Interesse of wilt u 
hier meer informatie over hebben neem dan contact op met Jozé Neef.  
Wist u ook dat er nog steeds één meiden team in de bekercompetitie zit?  Mo-17!!! Wij wensen dit team veel 
succes met het vervolg!  

NIEUWSBRIEF JEUGD SV MARUM 

Van de bestuurstafel..... 

Nieuws vanuit de jeugdcommissie  

Het meiden en dames voetbal is groter dan ooit in Marum 



We zijn altijd nog opzoek naar nieuwe leden!! Zijn er vriendinnen, nichtjes of buurmeisjes die ook graag willen 
voetballen? Dan mogen ze gerust een keer mee komen trainen. Contact kan opgenomen worden met Jozé 
Neef (06-81268344) 
 
 
 

Woensdag 24 oktober was het zover. Bij SV Marum was FC Groningen trainen 
als een Prof op bezoek. De kinderen moesten om 9:15 uur verzamelen en om 
9:30 uur was de aftrap. Op basis van leeftijd (en speelsterkte) werden de 
groepen samengesteld. In totaal waren er ca 60 kinderen. Waarvan de helft uit 
Marum en de rest uit o.a. de Wilp, Leek, Zuidhorn of Grootegast. 
Er werd begonnen met een training. Tussendoor was er voldoende pauze om 
iets te drinken. Daarna een circuittraining, een welverzorgde lunch en ten 

slotte nog een eindcircuit. Met het laatste circuit konden de kinderen een leuke prijs winnen 
van de FC. Er werd hard gestreden door de kinderen.  
De trainers van de FC waren erg enthousiaste. Nadat de certificaten en de prijzen waren 
uitgereikt, konden de moegestreden kinderen om 15.30 uur naar huis. Namens de 
Jeugdcommissie willen we iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie en de 
bezetting van de kantine. Alles was prima geregeld!! En wie weet zijn enkelen gescout door de 
scouts van FC Groningen. 

 
 
 
Gastvrouw/-heer is een belangrijke functie binnen de jeugdafdeling van SV Marum. Hij/zij is het visitekaartje 
van de club en creëert een warme en gastvrije sfeer. De gastvrouw/-heer ontvangt en deelt 
consumptiebonnen uit aan trainer/leider van de tegenstander en (bond-)scheidsrechter en is aanspreekpunt 
namens de vereniging voor vragen van tegenstanders op de zaterdag.   
We hebben ze dit seizoen erg gemist! Maar de gastvrouwen/-heren ze zijn weer helemaal terug en wel in een 
nieuwe style. Ze zullen niet meer achter de wedstrijdtafel zitten, maar dynamisch aanwezig zijn in de kantine 
en ondersteunend aan het barpersoneel. De gastvrouw/-heer zal  t.z.t. een naambordje en herkenbare kleding 
gaan dragen. Ook zal de gastvrouw/-heer de ranja weer gaan verzorgen in de rust van alle thuiswedstrijden. 
Dit is mede weer mogelijk dankzij nieuwe vrijwilligers.  
Ria Groefsema is taakbeheerder en voor vragen, opmerkingen en aanmelding kunt u bij haar terecht. 
 
 
 
De coördinator scheidsrechters jeugdwedstrijden: Rob van Kleef 
 
Ik heb 3 zoons, waarvan 2 actief geweest bij SV Marum en 1 nog steeds. Ik ben 6 jaar leider 
geweest van alle 3 de jongens.  
Nu ben ik een nieuwe uitdagingen aangegaan als Coördinator Scheidsrechters 
Jeugdwedstrijden bij SV Marum. Mijn taak is het plannen, communiceren en organiseren, 
zodat de wedstrijden van de jeugd een scheidsrechter dan wel een spelbegeleider hebben. 

Kennis maken met…………  

Gastvrouwen/-heren nieuwe style 

FC Groningen om tour  



We hebben best een groot te kort aan mensen die willen fluiten. De kunst is om alles passend te krijgen met 
zoveel mogelijk mensen zonder dat diegenen die vaker dan 2 of 3 keer willen fluiten te veel belast worden. 
Vervolgens zijn er altijd calamiteiten. Wedstrijden die verschoven worden, mensen die plots geblesseerd zijn 
of moeten werken etc. Daar moet ik proberen een oplossing voor te vinden. 
What’s-app, email, sms, de voetbal.nl-app en de wedstrijdzaken-app zijn de tools die daarvoor ter beschikking 
staan. 
E.a. heeft geresulteerd dat ik zelf al een paar wedstrijdjes heb begeleid (onder 11 jaar),dan wel gefloten 
(boven 11 jaar). Ik moet zeggen dat het veel eenvoudiger blijkt dan het lijkt.  
Ik wil iedereen daarom ook uitnodigen om mee te denken en je op te geven als spel-begeleider dan wel 
Scheidsrechter. Wellicht is het dan weer mogelijk om een scheidsrechter training te organiseren waarmee je 
officieel clubscheidsrechter kunt worden. Ik hoor het graag. 
 
De toernooicommissie: Harm Brakels en Nico Kort 
 
Wij, Nico Kort en Harm Brakels doen dit jaar samen de Toernooicommissie. Wij zijn samen 
aanspreekpunt voor de uittoernooien van de jeugd van SV Marum.  
Ons doel is om alle jeugdteams in ieder geval in de winterstop en na de zomercompetitie in te 
schrijven voor een aantal toernooien. We willen dit doen door de verschillende teams een 
aantal alternatieven te bieden waar ze aan mee kunnen doen. Wij doen dit op basis van de 
toernooien die we kennen en waar we voor uitgenodigd worden. Het kan zijn dat er 
toernooien zijn die wij niet kennen. Dus als jullie van toernooien weten waar jullie graag aan mee willen doen, 
laat het ons weten. 
Op dit moment kijken we nog naar toernooien die door andere verenigingen/ instanties georganiseerd 
worden, maar op termijn is het onze ambitie om ook vanuit SV Marum een toernooi te organiseren. We 
hebben alle faciliteiten die nodig zijn om dit te kunnen doen. Helaas is het er nog niet van gekomen, maar wij 
willen zeker onderzoeken of het ons in de toekomst gaat lukken! 
 
De Jeugd ActiviteitenCommissie (JAC) 
 
Dit jaar is er voor het eerst een  JAC. Het JAC bestaat momenteel uit Gezienus Pepping, Nico Kort, Jens van der 
Ploeg en Marleen Dekker. De JAC pakt het organiseren van activiteiten voor de jeugd op. Dit zijn al bestaande 
activiteiten, zoals het Pietentoernooi, het Nieuwjaarstoernooi en het voetbalkamp, waar de voorbereidingen 
inmiddels ook al voor gestart zijn. Ook willen we nieuwe activiteiten gaan organiseren, leuke ideeën voor 
activiteiten zijn zeker welkom, meld ze bij ons! 
We zijn nog opzoek naar versterking. Vind je het leuk om activiteiten te organiseren voor de jeugd, meld je aan 
bij 1 van ons. 
 
 
 
Voetballen, vertel mij welk spelletje leuker is om te beoefenen, of je nu jong of 
wat ouder bent het maakt niet uit. Misschien zou het wel heel leuk zijn om even 
een momentje in je eigen toekomst te kunnen kijken. Mijn lieve Oma zei me 
ooit; het is toch wat ik praat vaak over vroeger iets wat je alleen kunt doen als je 
natuurlijk wat ouder bent. Ze heeft me vaak gezegd als ik een aantal dingen, 
alleen maar positieve want zo was ze, anders had gedaan was het nog veel 
leuker geweest. Hier heb ik vaak aan gedacht kan ik je zeggen. Het is o.a. om het 
feit dat ze ook gelijk had wat het voetbal betreft, wat ik graag deed, maar toen was mijn carrière helaas al een 
beetje voorbij. 
In het begin van je voetbal kun je veel tijd spenderen aan het spelletje. Het veldje voor ons huis was voorheen aan 
het eind van de zomer kaal en uitgesleten door de vele uren die we er op doorbrachten. Tegenwoordig denk ik als 
ik er naar kijk wat zou het fijn zijn dat mijn gazon er zo uit zou zien, een biljart laken. Trainen met een goeie trainer 
is belangrijk om het voetballen goed onder de knie te krijgen. Doch het slijpen en vervolmaken van techniek, 
tactiek, atletisch vermogen en b.v. voetbalmentaliteit ontwikkelt nergens beter dan op een speelveldje met je 
vriendjes. 
Hebben we het vervolgens over gezondheid wat altijd voorop staat is het een supermedicijn dat spelletje op een 
speelveldje. Als we onze regering tegenwoordig horen praten moeten we op de scholen misschien toch meer 
gymmen en zwemmen! Waarom is niet de vraag, we bewegen te weinig, onze voeding is er te weinig op aangepast 

Help, ik moet kiezen!! 



Belangrijke data: 
7 november: JC/TC overleg 
14 november: AVL in de kantine 
27 november: Overleg indelings-
commissie 
 
 

wat een slechte combi geeft. Komt bij dat de scholier tegenwoordig meer vanuit zichzelf zich moet  
profileren op school wat op zich goed is, maar ook veel schoolbank en bureau tijd vergt. 
Verder hebben we er een enorme concurrent bij gekregen als jonge voetballer met onze computer, iPad en 
PlayStation, ook zeer leerzaam en bovenal leuk mag gezegd. Je kunt er zelfs mee voetballen liggend op de bank of 
in de luie stoel. 
De moraal van mijn verhaal is niet moeilijk te raden denk ik. Als je tegenwoordig een beetje kan voetballen krijg je 
overal alle kans om het in te vullen. Denk ook nog even terug aan mijn lieve Oma. Gezondheid komt  
altijd eerst en dat moet het kiezen toch minder moeilijk maken het veldje buiten of de PlayStation. Beide is nog 
steeds goed mogelijk natuurlijk, maar wat zou het leuk en bovenal goed zijn dat mijn gazon er weer vele  
malen mooier uit zou zien dan het grasveldje voor ons huis. Heb onlangs nog een artikel gelezen over Messi, 
Ronaldo en Modric die volmondig beaamden dat ze vooral door het speelveldje, waar ze nog steeds graag  
komen, super voetballers zijn geworden. 
 
De keuze is toch niet zo moeilijk lijkt me!! 
 
Een liefhebber met vele jaren ervaring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist je dat……?  
 de gastdames erg gemist worden? 

 er veel jeugdteams zich hebben aangemeld voor de 
KNVB wintercompetitie of wintertoernooi 

 dat veel informatie op de website van SV Marum te 
vinden is? Zoals pupil van de week. 

 er ook een SV Marum club app is? De app is te vinden 
onder de naam Voetbalassist in de appstore (iOS) en 
Playstore (Android). Na het downloaden eenmaal 
zoeken naar SV Marum. 

 de ALV op 14 november in de kantine is? 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari/maart 2018 
Contact: jeugdcommissie@svmarum.nl 
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