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De jeugdcommissie heeft niet stil gezeten afgelopen maanden. Samen met de TC-jeugd is er besloten een 
vierde JO8 team in het leven te roepen. Deze vierde groep draait mooi mee in de competitie. Ook timmeren de 
meisjes goed aan de weg.  De afgelopen open meiden training leverden zes nieuwe leden op. De volgende 
open training voor de meiden staat gepland op 15 mei as. 
 
De voetbalacademie is in volle gang en nu al een groot succes. Allemaal enthousiaste kinderen en trainers die 
op de vrijdagen met veel plezier het kunstgrasveld betreden. Iedereen beleefd hier erg veel plezier aan. Als 
ouder is het alleen al leuk om te komen kijken en als toeschouwer dit spelplezier met eigen ogen te 
aanschouwen.  Zie verder op in de nieuwsbrief. 
 
Februari was ook een mooi moment om de toernooien in de winter te evalueren samen met de toernooi 
commissie. De KNVB-competitie werd wisselend ervaren. Daarentegen werd het Milkboard toernooi in 
Groningen door alle deelnemende teams zeer positief ervaren. Dit is echt wel een toernooi dat in ons 
assortiment van toernooien moet blijven. Geldt ook wel een beetje voor het board toernooi in Leek. Wel met 
wisselende successen maar men vond het niet verkeerd. (We blijven natuurlijk wel Noordelingen he…). Het 
eerste wintertoernooi buiten begin maart in Opeinde is ook een feit. Alle meidenteams deden daar aan mee. 
En met succes. Ook een toernooi om in de gaten te blijven houden. 
 
Wij als jeugdcommissie en Technische commissie vinden het belangrijk voor de teams om in de winter ten 
minste aan één toernooi mee te doen en in de zomer aan twee. Naast het samen voetballen staat vaak ook het 
spelplezier voorop tijdens het toernooi. 
 
De activiteiten commissie voor de jeugd zit zeker niet stil. Zie verderop o.a. de activiteitenkalender. Prachtig 
om te zien hoeveel activiteiten er georganiseerd gaan worden en met hoeveel enthousiasme. Supermooi! 
 
Het blijft mooi om te zien hoe diverse vrijwilligers bezig zijn met de jeugd en hoe de diverse trainers en leiders 
het plezier in het voetbal over proberen te brengen. Wij als jeugdcommissie vinden het belangrijk om alle 
trainers en leiders daarin te ondersteunen. Daarom laten we de KNVB op 8 en 22 mei komen voor een training 
on the job “coaching”. Deze training is bedoeld voor alle trainers en leiders van de jeugd van SV Marum.  
 
 

 
Wij zijn trots dat Tijmen vanuit de jeugdopleiding van SV Marum vertrekt naar FC Groningen. 
Tijmen speelt in de JO11-1 en heeft zich ontwikkeld tot een technische teamplayer met een 
winnersmentaliteit en is zeer leergiering. 
 
Wij wensen Tijmen veel succes! 
 

 
 
Met ingang van het komend voetbal seizoen gelden op groot veld een aantal nieuwe 
spelregels:  

1. Spelers die gewisseld worden, moeten het veld bij de dichtstbijzijnde zij- of 
achterlijn verlaten. Zij mogen niet meer, zoals nu, via de middenlijn aan de 
zijkant het veld af. De IFAB wil zo tijdrekken voorkomen;  

2. Aanvallers mogen niet meer in de muur van de tegenstander staan bij een vrije 
trap. Een aanvallende partij doet dit nu bijna altijd om het zicht van de doelman te belemmeren. 
Aanvallers moeten vanaf volgend seizoen minstens een meter van de muur verwijderd zijn; 
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3. Bij een handsbal in een aanvallende situatie doet het er niet mee toe wat de intentie van een speler is. 
Hands is dus altijd hands. Een speler die bijvoorbeeld de bal met de hand raakt en daarna scoort, of via 
een handsbal een aanval opzet waaruit wordt gescoord, wordt afgefloten. Een scheidsrechters  
beoordeelde tot nu toe nog of er opzet in het spel was. Maar opzet of geen opzet is vanaf volgend 
seizoen dus niet meer van belang; 

4. Een ontvanger is niet meer verplicht om de bal bij een doeltrap pas buiten het eigen 16-meter gebied 
aan te raken. De doelman mag een medespeler voortaan dus ook binnen het eigen strafschopgebied 
aanspelen. 

 
 

 
Eerder dan voorheen is op dinsdag 12 maart de aftrap geweest van de 
eerste bijeenkomst van de nieuwe indelingscommissie. Door deze vroege 
start hopen wij dat de indelingscommissie met een uiterst zorgvuldig, 
objectief en goed gefundeerd voorstel kan komen voor de nieuwe indeling 
voor het volgend seizoen. Dit voorstel zal eind mei gepresenteerd worden 
aan de Technische commissie jeugd, zodat uiteindelijk de definitieve 
publicatie van de indeling op 15 juni op de website verschijnt.  
 

Tijdens deze eerste bijeenkomst was er ruimte om met elkaar kennis te maken, het selectiebeleid uit het 
nieuwe jeugdbeleidsplan te bespreken en het stappenplan en rapportageformulier door te nemen. De 
indelingscommissie zal per speler letten op een aantal kernpunten: techniek, tactisch-inzicht, communicatie, 
snelheid, mentaliteit, gedrag, ontwikkeling en training-/wedstrijdbezoek. 
 
Deze enthousiaste indelingscommissie bestaat uit: Tom Boezerooij, Koenraad Aalders, Jeroen Boekema, Jos 
Koenes, Eric-Peter van der Veen, Siebrand Hulshof, Sander Boekema, Jens van der Ploeg, Damian Solorz, 
Janneke Brink, Roel Dijk, John van der Ploeg, Jacco Lugt, Mark Pomper en Tygo Smid. En zal tot januari 2020 
actief blijven. Wij wensen de indelingscommissie veel succes toe. 
 
 
 
Vanuit de toernooicommissie hebben we voor de winterstop een hoop teams 
in kunnen schrijven voor leuke toernooien en de KNVB zaalcompetitie. Met 
name op de KNVB zaalcompetitie was wat kritiek doordat de organisatie niet 
helemaal perfect was en er soms voor één wedstrijd ver gereisd moest 
worden. We hebben daarom de deelnemende teams om feedback gevraagd 
over de KNVB zaalcompetitie. Daarnaast hebben we gevraagd hoe deze teams tegen een zelf te organiseren 
toernooi aankeken. Hier kwam uit naar voren dat met name voor de jongere teams (JO8 en JO9) een eigen 
toernooi in de winterstop een goed idee zou zijn. Wij willen daarom ook gaan kijken of we dit kunnen gaan 
organiseren. 
  
Na de winterstop zijn we weer begonnen met het kijken naar toernooien aan het einde van de competitie. 
Gelukkig is ook hier weer een hoop animo voor en zullen teams van SV Marum meedoen aan toernooien in 
onder andere Leek (Jantje Beton), Zevenhuizen, Nieuw Roden en Peize. De MO teams doen verder nog mee 
aan toernooien in Sneek, Dokkum en Delfzijl. 
  
Omdat binnen SV Marum met name de MO teams aan veel toernooien mee willen doen, hebben we gekeken 
of we nog iemand konden vinden om de toernooicommissie te versterken en die met name de toernooien 
voor de MO teams gaat coördineren. Gerben Jager heeft aangegeven dat hij dit wel wil doen. Op dit moment 
bestaat de toernooicommissie daarom uit drie personen.  
 
 
 
De jeugd activiteiten commissie (JAC) is druk bezig met de voorbereidingen/het organiseren van activiteiten en 
kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Wil je het JAC komen versterken, laat dit dan weten via JAC@svmarum.nl. 
Ook als je wilt meehelpen om 1 van deze activiteiten te realiseren is je aanmelding welkom. 
 

Indelingscommissie van start …………. 

Update Toernooicommissie 

De Jeugd ActiviteitenCommissie 
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Om elkaar als team aan het begin van het nieuwe seizoen wat beter te leren kennen is voor volgend seizoen 
een teambuilding dag bedacht. Op deze dag werken de teams door diverse activiteiten aan de onderlinge  
samenwerking, sociale binding, vertrouwen en groepsdynamiek. Met de teams die 
meedoen aan de bekercompetitie wordt rekening gehouden qua  indeling. 
 
Voor in het najaar staan de volgende activiteiten al in de planning: 
In oktober een gezellig Halloween feest, november een FIFA-toernooi en natuurlijk ook 
weer het jaarlijks terug kerende Pietentoernooi. Zodra de datums van de competitie 
bekend zijn zullen wij hier een datum voor plannen. 
 
Achterin de nieuwsbrief vinden jullie de activiteiten kalender jeugd SV Marum 2019.  
 
 
 

Ongeveer 70 spelers hebben zich ingeschreven voor de eerste editie van de 
SV Marum Academy welke plaatst vindt op de vrijdagavond. We kunnen 
terug kijken op een zeer geslaagde eerste trainingsdagen van de Academy.  
 
Dankzij hulp van Nienhuis Sport kan elke speler met zijn eigen bal volop 
bezig met het verbeteren van de techniek. Dit alles onder leiding van 
ervaren trainers en spelers uit de 1e selectie. Daarnaast zijn er ook Marum-
talenten zoals Kellian van de Kaap en de zussen Jet en Roos van de Veen die 

inmiddels actief zijn bij BVO’s als gasttrainers(ter) aanwezig. Thuis kan er geoefend worden met behulp van de 
PLAY-app van VTON. 
 
Kijk voor een filmpje en alle foto's op de site van SV Marum: https://www.svmarum.nl/452/414/marum-
academy-van-start/ 
 
 

 
Na de bekendmaking van Simon Neef dat hij volgend jaar gaat stoppen als trainer van de JO19-1 willen wij met 
trots Damian Solorz voorstellen als nieuwe trainer van de JO19-1. 

 
Damian verteld……… ik ben op 12 juli 1982 geboren in Opole (Polen) en ben opgegroeid in 
Bielefeld (Duitsland). Voetbal is altijd een groot en belangrijk deel van mijn leven geweest. Al 
van jongs af aan besteedde ik al mijn zakgeld aan Panini voetbalplaatjes  en zat bij elke 
thuiswedstrijd van Arminia Bielefeld in het stadion samen met mijn broer en vader. Ik heb 
leren voetballen in een kleine club in Bielefeld (SV Gadderbaum). Daar speelde ik het 
grootste deel van mijn jeugd. 

Meteen in mijn eerste seniorenjaar werd ik gescout en gerekruteerd door TuS Dornberg en speelde ik 4 jaar 
lang betaald voetbal. Op het hoogtepunt van mijn voetbaltijd speelde ik in de toenmalige 5e Duitse Liga 
(vergelijkbaar met de hoofdklasse in NL). De laatste 7 jaar van mijn voetbalcarrière, die ik helaas op 29 jaar 
moest eindigen vanwege een groot aantal knieblessures en operaties, speelde ik een divisie lager bij VFL 
Theesen. 
 
Op 29-jarige leeftijd besloot ik voorlopig te stoppen met voetbal en ging op privé-avontuur. Ik reisde een jaar 
over de wereld totdat de liefde mij naar Marum bracht.  
Sinds 2013 ben ik lid van SV Marum en heb ik ervaring opgedaan als actieve speler en assistent/coach bij het 
2e en 3e team.  
 
Ik ben een zeer fanatiek en positief mens, die veel belang hecht aan discipline en hard werken maar waarbij 
het plezier van het spel ook op de voorgrond staat. Want zoals Pele zei: "Succes is geen toeval. Het is hard 
werken, motivatie, leren, de bereidheid om offers te brengen en vooral dat je houdt van wat je doet”. 
Ik kijk echt uit naar het komende seizoen en hoop dat we een succesvol seizoen kunnen spelen met veel 
enthousiasme, een geweldige teamgeest en een beetje ernst. 
 
 

Kennis maken met Damian Solorz 

Marum Academy van start 
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SV Marum investeert in de jeugd en heeft drie aanstormende 
trainerstalenten de kans  geven om zich te ontwikkelen in het 
trainersvak.  
 
Op vrijdag 15 maart hebben Koenraad Aalders en Jos Koenes 
hun certificaat pupillentrainer in ontvangst mogen nemen van 
de KNVB. De cursus, bestaande uit een cursus- en een 
ervaringsdeel,  is gericht op het trainen en coachen van 
jeugdteams in de leeftijd van 5 tot 13 jaar. De praktijktrainingen 
vonden plaats bij de jeugdopleidingen van VV Hardergaryp, 
Feanstars en SV Marum. Tijdens deze cursusavonden werd er 
training gegeven aan jeugdteams binnen deze verschillende 
leeftijdsgroepen, waarbij het verbeteren van de trainingsopzet 
en de eigen trainingsvaardigheden voorop stonden. Bij het ervaringsdeel werden er diverse opdrachten 
doorlopen onder begeleiding van John van der Ploeg, hoofdjeugdtrainer van SV Marum.  
 
Sander Boekema, momenteel trainer van de JO17-1 (B1) en JO17-2 (B2), heeft op 13 maart de cursus UEFA C 
Youth (TC3) met succes afgerond. Tijdens de cursus wordt geleerd hoe je een wedstrijd moet coachen, training 
geven, maar ook het voorbereiden en begeleiden van spelers. Dit alles met de blik op de jeugd, hiermee ligt de 
focus bij de cursus op de leeftijdscategorieën JO13 t/m JO19. Met een licentie UEFA C kun je als trainer aan de 
slag bij een vierde klasse of lager in het seniorenvoetbal. Bij het vrouwenvoetbal kun je trainer worden bij een 
eerste klasse of lager uitkomend elftal. Voor de jeugd is dit bij de O19 vierde divisie of lager, O17 eerste divisie 
of lager en O15 tweede divisie of lager. Sander wil eerst ervaring opdoen bij de junioren om op termijn 
misschien de overstap te maken naar de senioren.   
 
Koenraad, Jos en Sander willen sv Marum bedanken voor de geboden mogelijkheid. SV Marum is trots met 
deze behaalde resultaten en wij hopen binnen de jeugd van sv Marum nog jaren lang van hun opgedane 
didactische coachingsvaardigheden, voetbalkennis, kwaliteiten en enthousiasme te mogen genietenen. 
 
 
 

De kleedkamer, de ruimte waar een enorme ontwikkeling van een 
voetballer zich gepositioneerd heeft. Als we het hebben over gesprekken 
en verhalen, maar wat te denken wat de trainer/leider er allemaal vertelt. 
Ook het verschil van inzicht met elkaar te analyseren. Het genieten na een 
overwinning, het "verdriet" van een verliespartij of een onverdiend gelijk 
spel. Voetbal is natuurlijk niet altijd even naar eerlijkheid gemeten gelijk 
verdeeld. 

 
De preparatie ruimte voor en na een wedstrijd, hoe lopen we erbij, wat van ijdel in .......... overloopt. Zit mijn 
shirt en broek goed, heb ik vroeger goed gepoetste misschien, maar tegenwoordig de juiste kleur combi op 
mijn schoenen. Ben ik de eerste die eruit loopt of misschien de laatste, bijgeloof presenteert zich ook in het 
voetbal. 
 
Een muziekje voor en na de wedstrijd, een lavend bakkie in de rust en misschien bij gelegenheid overwinnings 
sinas of colaatje. Vreugde en bezinning ontmoeten elkaar hier ook regelmatig. Eigenlijk had ik er misschien 
mee moeten beginnen of mee eindigen. Ze zijn altijd schoon en netjes, bij de sv Marum ook nog een keer luxe 
als ik het regelmatig vergelijk met die van onze tegenstanders. Minimaal drie keer per week zijn ze er onze 
vrijwilligers of beter gezegd TOPPERS die ze altijd maar weer schoon maken. Ik zeg respect en applaus voor 
deze mannen en vrouwen. 
 
Wat misschien wel het leukste was als ik naar mijn jeugd periode kijk was het douchen na de training en de 
wedstrijden. Nu heb ik het niet alleen over voetbal maar vooral de sociale beleving. Een geintje uithalen met 
elkaar, maar ook hoe gaat het op school, misschien thuis en natuurlijk het begin van ik (trotse kleine man) heb  

 

Hoe belangrijk is een kleedkamer in het voetbal ………………….! 

Jeugdtrainers geslaagd voor KNVB trainerscursus…….. 
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Belangrijke data: 
8-12 april voorrondes noten schieten 
13 april finales noten schieten 
8 en 22 mei training on the job 
“coaching” 
15 mei open training meiden 
18 mei Club Quiz 
 
 

een vriendinnetje, samen afspreken....we gaan spelen of op stap. Mooi om er over te dagdromen en te delen 
met je echte vrienden, want dat zijn toch je voetbalmaatjes. Dit is allemaal kleedkamer geschiedenis en 
uiteraard toekomst. 
 
Wat me dan tegenwoordig opvalt is dat er zelfs na wedstrijden echt heel veel spelers of speelsters Marumnello 
verlaten zonder te douchen. Ik zeg enorme gemiste kans in meerdere opzichten. Na de training ben je vies en 
nat b.v., sommige spelers hangen nog een tijdje rond. Resultaat, je wordt koud voelt niet prettig, maar bovenal 
niet gezond. Wat als we spreken over hygiëne en het water is ook nog eens gratis, douchen moet je toch. Kan 
me ook alleen trainers herinneren waar douchen verplicht was, ten tijde dat ik zelf trainer was, was het ook 
verplicht. Voor mij hoofdreden om naast de hygiëne, vooral het teamgeest  te versterken. 
 
Moraal van dit verhaal, de wedstrijden zijn het mooiste en belangrijkste, maar dan komt toch zeker de 
Kleedkamer.................! 

Een liefhebber met vele jaren (voetbal)ervaring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wist je dat……?  
 de jeugdcommissie in samenwerking met de KNVB 

twee avonden training on the job “coaching” voor 
leiders en trainers organiseert? 

 dat de opentraining meiden 6 nieuwe speelsters heeft 
getrokken? 

 de gastdames iedere zaterdag zeer actief zich inzetten 
voor jullie? 

 de pupil van de week te vinden is op de website? 

 Sjouke Borger nieuwe trainer damesselectie 1 wordt? 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei/juni 2019 
Contact: jeugdcommissie@svmarum.nl 
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