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En dan is het rust. Rust rondom de Holten en rust op de velden. In de 
avond hoor je nog een aantal jongeren die sportief een balletje trappen 
gewoon omdat het leuk is en gewoon om zo je vriendjes en vriendinnetjes 
te ontmoeten, gewoon omdat het verbindt.  
Ik denk dat we zeer tevreden mogen terugkijken op het afgelopen seizoen. 
Een seizoen met kampioenen zoals bij de JO15-1, MO11, JO11-2 en de 
JO9-1 en de net niet kampioenen met iets minder succes. Maar iedereen 
had plezier en daar gaat het om. Op de zaterdagen was er op de velden en 
langs de lijnen veel bedrijvigheid, maar ook de kantine werd druk bezocht. 
Ook de trouwe supporters (ouders) aan de lijn zorgden dat de jeugd mooi 
bleef spelen en er plezier in had. Ja en hoe mooi is het dat je ouders kijken hoe je als kind weer de sterren van 
de hemel speelt. Dit geldt niet alleen voor de jongsten…………. 
Veel van onze jeugdleden hebben dit jaar voor het eerst mogen genieten van de voetbal academie De jeugd op 
het veld en de trouwe supporters weer aan de kant. Maar aan de kant staan kan aanstekelijk gaan werken. Zo 
zijn er een aantal moeders die tegenwoordig ook te vinden zijn op het veld en pogingen doen de jeugd te 
evenaren. Respect!!!!  
Een aantal teams hebben aan het eind van het seizoen, het seizoen afgesloten met een sportief potje tegen 
hun ouders. Op deze manier konden ouders ervaren hoe goed hun zoon/dochter nu eigenlijk is. Dit was voor 
sommige ouders een pijnlijke constatering. De jongste jeugd sloot het seizoen af met een kamp op het 
voetbalveld. Ieder jaar is dit weer een succes. Dat had de JAC (jeugd activiteiten commissie) weer goed voor 
elkaar. 
Dus nu even Rust!!!!! Maar niet voor lang. Rust gebruik je om op adem te komen, te herstellen, en  om er weer 
tegen aan te kunnen. Namens de jeugdcommissie wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, alle 
supporters (ouders) bedanken voor het support, alle trainers bedanken voor de trainingen en bovenal alle 
jeugdleden voor het mooie seizoen bij SV Marum. We hebben van en met jullie mogen genieten van een 
prachtig seizoen!!! 
Namens de JC, Adrie 
 
 
 
Binnen de jeugdopleiding van SV Marum proberen we continu te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om de teamindeling/ het 
selectiebeleid en de manier van opleiden van zowel spelers en trainers. 
Hierbij wordt ook vooral gekeken naar de ontwikkelingen vanuit de 
KNVB, zo is de KNVB tijdens het seizoen 2018/2019 gestart met het 
project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal. 
 
Onderstaande tekst is afkomstig van de site van de KNVB: 
 
Met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal doet de KNVB onderzoek naar het creëren van een 
opleidingsmodel dat meer recht doet aan de complexe voetbalontwikkeling van jeugdspelers. Zoals reeds 
bekend uit wetenschappelijk onderzoek verloopt deze ontwikkeling niet altijd in een rechte, opwaartse lijn 
omhoog, maar juist heel onvoorspelbaar. Het model zou vooral moeten zorgen voor meer gelijkwaardigheid in 
het voetbalprogramma en de begeleiding van alle jeugdvoetballers. Hierdoor bied je als club meer 
voetbalontwikkelingsmogelijkheden voor alle voetballers. Op de langere termijn moet dit ervoor zorgen dat 
elke jeugdspeler de mogelijkheid heeft om zijn of haar potentie volledig te ontwikkelen tot een voetballer op elk 
niveau. 

 

NIEUWSBRIEF JEUGD SV MARUM 

Rust!!!!!!  

Project: meer gelijke kansen voor alle jeugdvoetballers 
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Binnen de jeugdopleiding SV Marum proberen we doormiddel van onderstaande punten invulling te geven aan 
het bieden van “gelijke kansen voor alle jeugdvoetballers”: 
 

 Het bieden van extra trainingen dmv. de SV Marum Academy die voor alle jeugdvoetballers toegankelijk 
zijn. 

 Het hebben van een opleidingsleerlijn die voor alle teams binnen een leeftijdscategorie (oefenstof O8 t/m 
O12) en de gehele vereniging hetzelfde is. 

 Gelijk aanbod in trainingsfaciliteiten zoals materiaal en gebruik kunstgrasveld; het is wederom gelukt om 
ook volgend seizoen elke team 1x per week op het kunstgrasveld te laten trainen. 

 Het geven van mixtrainingen/ circuittrainingen; deze training zijn olv. een hoofdtrainer en hierdoor krijgen 
alle jeugdvoetballers training van een opgeleide/ meest ervaren trainer. 

 Gelijk aantal trainingsuren; vanaf volgend seizoen is dit voor de onder- en middenbouw als volgt verdeeld: 
- O7 t/m O9 2x per week 60min. 
- O10 t/m O12 1x per week 60min. en 1x per week 75min. 
- O13 t/m O15 2x per week 75min. 

 
Meer info over het KNVB project “Gelijke Kansen voor alle jeugdvoetballers” is te lezen via: 

 https://www.knvb.nl/nieuws/assist-trainers/assist-trainers/51734/project-meer-gelijke-kansen-voor-
alle-jeugdvoetballers 

 https://www.knvb.nl/nieuws/assist-trainers/assist-trainers/56161/pilotclubs-delen-inzichten-over-
alternatieve 

 
 

 
De KNVB  heeft vanaf het seizoen 2018/’19 de 6 tegen 6 wedstrijdvorm voor pupillen onder 10 en de 8 tegen 8 
wedstrijdvorm voor pupillen onder 11 en onder 12 geïntroduceerd. In de regio van SV Marum heeft de 
omschakeling naar de nieuwe wedstrijdvormen voor de categorieën O10 en O12 even op zich laten wachten. 
Maar vanaf volgend seizoen zal het mogelijk zijn om meerdere teams in te schrijven op verschillende niveaus.  
 
Dit betekent dat de indeling op sommige plekken zal worden aangepast en dat we een O10 en O12 categorie 
zullen toevoegen. Hiermee kunnen we een positieve bijdragen leveren aan het voetbalplezier en het steeds 

beter leren voetballen.  
De nieuwe wedstrijdvormen met minder spelers per team, een kleiner 
speelveld en aangepaste spelregels dragen optimaal bij aan het 
spelplezier en de ontwikkeling van alle pupillen. Meer acties met en 
zonder bal, grotere betrokkenheid bij het spel, meer (onvoorspelbare) 
situaties en kansen, meer duels zowel aanvallend en verdedigend zijn 
voorbeelden van positieve effecten van de nieuwe wedstrijdvormen.  

 

 
 
Het afgelopen seizoen heeft de afdeling wedstrijdzaken er weer voor gezorgd dat alle verschillende 
jeugdwedstrijden gespeeld konden worden, scheidsrechters aangewezen waren en de kleedkamers 
beschikbaar waren. Dit gaan we uiteraard volgend seizoen weer doen! 
  
Voor volgend seizoen zijn er wel een paar veranderingen. Zo hebben Rob van Kleef en Roelof de Wal 
aangegeven dat zij met de ingang van het nieuwe seizoen willen stoppen. Voor Rob hebben we een vervanger 
gevonden. Dit is Jos de Vries. Jos zal in het nieuwe seizoen zorgen dat er scheidsrechters/ spelbegeleiders 
beschikbaar zijn voor de wedstrijden van de JO11 t/m de JO19.  Om het Jos wat makkelijker te maken, willen 
we graag dat de poule met vrijwilligers die wedstrijden fluiten/ begeleiden groter wordt. We willen daarom 
komend seizoen een cursus spelbegeleider en clubscheidsrechter organiseren/ faciliteren. Er heeft al een 
oproep op de site gestaan, maar als het je leuk lijkt om clubscheidsrechter te worden, of om jeugdwedstrijden 
t/m JO11 te begeleiden, dan kun je contact opnemen met Roelof de Wal. We zijn op het moment nog op zoek 
naar een vervanger voor Roelof, maar tot de start van het nieuwe seizoen kun je nog contact opnemen met 
Roelof. Mocht het je leuk lijken om mee te werken in het team van wedstrijdzaken, neem dan contact op met 
Harm Brakels. 
 

Wedstrijdzaken 

Volgende stap: nieuwe wedstrijdvormen pupillenvoetbal 
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Nieuw in seizoen 2019-2020! 
 
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; 

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. 

 
Ook nieuw is dat volgend seizoen de leiders van de JO8 en JO9 zelf verantwoordelijk zijn voor het regelen van 
een spelbegeleider voor de thuiswedstrijden. De reden om dit te doen is omdat het niet moeilijk is om 
spelbegeleider te zijn voor deze wedstrijden en het druk weghaalt van de niet zo grote poule met vrijwilligers 
die wedstrijden wil begeleiden. Om een en ander verder te verduidelijken zal hier tijdens de informatie avond 
voor de leiders van de jeugdteams meer informatie over gegeven worden. 
  
Volgend seizoen willen we ook gaan werken met de KNVB wedstrijdzaken app voor alle scheidsrechters / 
spelbegeleiders. Middels deze app kunnen de uitslagen van de wedstrijden doorgegeven worden. Tijdens de 
informatieavond voor leiders van alle jeugdteams zal hier meer informatie over gegeven worden. 
  
Vanuit het team van wedstrijdzaken kijken wij alvast weer uit naar het nieuwe seizoen! 
 
 
 
Het afgelopen seizoen hebben we vanuit SV Marum meegedaan aan ongeveer 
30 verschillende toernooien! We hebben geprobeerd om voor alle teams, van 
de kabouters t/m JO19 geschikte toernooien te vinden. Een aantal van de 
toernooien zijn goed bevallen en een aantal iets minder. 
  
Voor volgend seizoen gaan er een paar dingen veranderen ten opzichte van dit seizoen. Zo zullen de 
toernooien van de MO-teams in principe via Gerben gaan lopen. Nico en Harm zullen de toernooien voor de 
JO-teams oppakken. Verder is er in de winterstop van het afgelopen seizoen meegedaan aan de KNVB 
zaalcompetitie en het KNVB kerst zaalvoetbaltoernooi. Aangezien we hier minder positieve geluiden over 
ontvangen hebben, hebben we besloten om volgend seizoen in principe niet meer mee te doen aan de KNVB 
zaalcompetitie. In plaats hiervan zullen we mee gaan doen met het Winter Westerkwartier toernooi. Dit is een 
toernooi dat georganiseerd wordt door meerdere verenigingen uit het Westerkwartier. Wij zullen zelf ook 
meedoen in de organisatie hiervan, wat o.a. inhoudt dat we wedstrijden in Marum zullen gaan spelen. Mocht 
het je leuk lijken om mee te helpen met de organisatie van het Westerkwartier toernooi, de 
toernooicommissie kan nog wel wat hulp gebruiken. Je kunt contact met ons opnemen 
via jeugdtoernooien@svmarum.nl 
  
Voor het afgelopen seizoen willen we iedereen bedanken die meegedacht heeft met het invullen van de 
verschillende toernooien en ons tips gegeven heeft voor leuke toernooien om aan mee te doen. Wij kijken 
alweer uit naar het nieuwe seizoen! 
  
De toernooicommissie Nico, Gerben & Harm 
 
 

Toernooien 
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Het eerst voetbalseizoen voor de jeugd activiteiten 
commissie (JAC) zit er al weer op. In september 2018 zijn  
wij als commissie opgericht/gestart met als doel, meerdere 
activiteiten voor de jeugd te gaan organiseren. Waar wij in 
september nog startten met een 4-tal leden Gezienus, Nico, 
Jens en Marleen, zijn wij nu uitgebreid naar inmiddels 8 
leden. De JAC heeft versterking gekregen van de moeders 
Nynke Bouma en Linda Kappers en 2 jeugdleden Remco 
Hulshof en Abel Linschoten. 
 
Bij een eerdere nieuwsbrief troffen jullie als bijlage ook een activiteiten kalender aan waarop te zien was 
welke activiteiten we in de planning hadden dit seizoen. Helaas hebben wij de club quiz moeten uitstellen, 
omdat op onze geplande datum de kantine niet beschikbaar was en wij niet een andere geschikte datum 
konden vinden zo aan het einde van het seizoen. In het najaar zal de club quiz voor de jeugd alsnog worden 
georganiseerd. 
 
We hebben net het kampeerweekend met aansluitend het eindfeest met o.a. sumoworstelen en gladiator 
gevecht achter de rug. Dit was een groot succes, ondanks dat het samen samenviel met de slotdag van de 

zwemvierdaagse en het kampeerweekend van de gymnastiek. De opkomst van de 
oudere jeugd op het eindfeest was minder, omdat er nog teams naar een 
toernooi waren. Op  de website 
https://www.svmarum.nl/452/478/kampeerweekend-en-eindfeest-jeugd-21-22-
juni/ vind u mooi foto’s terug van het kampeerweekend en het eindfeest. 
 
Het nieuwe seizoen starten wij als JAC op zaterdag 14 september met een team-

buildings dag voor alle jeugd t/m O13 om elkaar als team aan het begin van het nieuwe seizoen beter te leren 
kennen. 
Op deze dag werken de teams door diverse activiteiten aan de onderlinge samenwerking, sociale binding, 
vertrouwen en groepsdynamiek. 
Zet deze datum dus alvast in de agenda, want jullie worden als team verwacht hier aan deel te nemen. 
Met de teams die meedoen aan de bekercompetitie wordt rekening gehouden met de indeling. 
 
Verder staan er voor aankomend seizoen o.a. 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 Pieten toernooi. 
Zodra de datums van de competitie bekend zijn zullen wij hier een datum voor plannen. 
 
De Jeugd Activiteiten Commissie wenst iedereen een fijne vakantie en we zien jullie graag weer volgend 
seizoen bij de diverse activiteiten. 
 
 
 

 
Jacco Strik 
Van mijn 42 levensjaren ben ik inmiddels al 36 jaar actief als voetballer en dat doe ik nog 
steeds met veel plezier in mijn eigen team bij zaterdag 4. Naast zelf nog actief voetballer 
te zijn ben ik drie jaar geleden ook actief betrokken geraakt bij de jongste jeugd als leider 
en trainer. Met inmiddels ook een zoon en dochter als actief voetballend lid bij onze club 
is voetbal bij ons in huis wel de ‘rode draad’ (niet iedereen altijd even blij mee…). Buiten 
het veld ben ik in dezelfde periode betrokken geraakt bij de ontwikkeling van het 

jeugdvoetbal door actief te zijn als bedrijfscoach van VTON (leverancier van digitale trainingsmethodiek voor 
de jeugd) waar ook SV Marum mee samenwerkt. En nu met mijn nieuwe rol als eerst ‘tijdelijk’ TC lid bij de 
jeugd en straks binnen het bestuur verantwoordelijk voor de jeugdzaken breiden mijn activiteiten voor de 
jeugd zich nog weer wat verder uit. Ik kijk er naar uit! 

Kennis maken met ……….. 

Jeugd activiteiten 
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David Verweij 
Mijn naam is David Verweij, 38 jaar en woon samen met Barbara Kalfsbeek en onze 2 
kinderen Esmee en Jort in Tolbert. Na een jaartje minder actief te zijn geweest op het 
trainingsveld sta ik vanaf komend seizoen weer veelvuldig langs de lijn. Ik ga in 
samenwerking met John en Jens van der Ploeg de trainers van de onderbouw 
ondersteunen en begeleiden. Tevens zal ik vanuit die rol zitting nemen in de technische 
commissie van SV Marum. Daarnaast zal ik samen met Theo Beijert het team van onze 
zonen Jort en Milay JO-7 gaan trainen en begeleiden. Naast het ondersteunen, coachen 
en opleiden van onze jeugdtrainers van de onderbouw mag ik wekelijks zelf nog een 
balletje trappen in SV Marum 4. Ik hoop dat ik met mijn jarenlange opgedane ervaring bij 
onder andere JO-19 van SV Marum en de voetbalschool van FC Groningen een bijdrage 
kan leveren aan de mooie toekomst van onze club, spelers, teams en trainers. 
  
Fijne voetbalvakantie en graag tot volgend seizoen langs de lijn! 
 
 
 
Jeugdtrainers 
Binnen SV Marum zijn we altijd opzoek naar enthousiaste trainers voor het geven van de voetbaltrainingen 
aan onze jeugdleden. Daarnaast zijn we ook opzoek naar ouders/geïnteresseerde ter ondersteuning van de O8 
en O9 trainingen. Binnen de gehele jeugdopleiding maken we gebruik van de digitale VTON-
trainingsmethodiek. Er wordt een interne cursus ontwikkeld waarin de verschillende aspecten van het training 
geven aanbod zullen komen zoals; het werken met VTON, trainingsaccenten, leeftijdskenmerken en het geven 
van gasttrainingen. Lijkt het u leuk om volgend seizoen training te geven, de huidige jeugdtrainers te 
ondersteunen of wilt u wat meer informatie neemt dan gerust contact met John en Jens van der Ploeg, 
Hoofdjeugdopleiding SV Marum, 06-52883382. 
 
Verenigingsscheidsrechters  
Binnen SV Marum zijn we altijd opzoek naar scheidsrechters. In het najaar organiseert de KNVB op locaties in 
de buurt de opleiding verenigingsscheidsrechter. Heb je belangstelling voor deze opleiding meld je dan aan via 
Roelofdewal@ziggo.nl. 
 
 
 
Voetballen, als liefhebber is er geen leuker spelletje denkbaar om zelf te beoefenen of naar te kijken. Toch als 
je aardig ingeburgerd bent bij de club is het op z'n zachtst gezegd verrassend wat je ziet alvorens je een 
balletje kan trappen. Ooit hebben ook wij onze kinderen aangemeld, omdat ze graag wilden voetballen. In 
deze periode voetbalde ik zelf ook nog bij andere vereniging dus moesten we combineren. Moeder mee naar 
de ene wedstrijd en vader naar zijn andere cluppie. 
 
Oudste zoon (6 jaar) had drie potjes gespeeld toen die zei; ik kap ermee. We vroegen ons af waarom dan? Hij 
zei we hebben geen leider en ook al drie keer een andere "trainer" gehad, is niet leuk. Die week kwam iemand 
van het jeugdbestuur bij ons aan de deur met het verzoek of vader jeugdleider en trainer wilde worden. 
Antwoord, heb ik geen tijd voor zei de vader waarop het bestuurslid antwoordde dat zeggen ze allemaal dat 
vinden we geen excuus meer. De vader zei oké dan doe ik het voorlopig/tijdelijk we hadden een deal. Dit is 
een van de beste beslissingen die we in huiselijke kring gezamenlijk hebben genomen m.b.t. sporten. 
 
Maandagavond naar de club voor een rondleiding (bij een geweldige club dat zeker) en informatie over het 
trainer en leiderschap. Toen ik thuis kwam zei ik tegen mijn vrouw dit is prachtig allemaal, maar ik had nooit 
verwacht wat hier allemaal bij komt kijken. Ik ging trainen met de toppers, wedstrijden spelen, toernooien, 
vervoer regelen vergaderingen bezoeken. Daar kwam bij cursus volgen onder de vlag van de KNVB, 
trainer/leider en later scheidsrechter. Geweldig vond ik het allemaal, kan ik U nu al verklappen. Vooral de 
cursussen die we hebben gehad van oud International scheidsrechter Egbert Mulder. Prachtige anekdotes, 
maar bovenal zeer leerzaam. Mooie van dit alles was de energie wat het genereerde binnen ons gezin, ook 
onze zoon was ineens toch verknocht. Plezier was de rode draad voor ons en het team waar ik met een leider 
de seizoenen steeds weer beleefde. 
In de loop van die periode kom je in gesprek met de mensen in het bestuur, dan met name wat ze allemaal 

Voetballen.......super mooi spelletje....maar WOH zoveel....!!! 

Gezocht bij SV Marum…………. 
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Belangrijke data: 
 Start training (selectie)teams 

 26-08 Aftrap bijeenkomst trainers – leiders – 
CatCo’s en materiaaluitgifte 

 27-08: start trainingen 

 31-08: start beker wedstrijden 

 04-09: Deel 1 cursus training on the job 
“coaching” voor leiders en trainers  

 17-09: Ouderavond 

 18-09: Deel 2 cursus training on the job 
“coaching” voor leiders en trainers 

 21-09 start competitie 

 
 
 

doen wat ook noodzakelijk is want anders kun je niet voetballen. KNVB verplichtingen nakomen, een voorzitter 
is je uithangbord toch wel, regelmatig vier tot vijf dagdelen per week op de club. Een secretaris die het 
administratieve werk voor zijn rekening neemt. Een technische commissie die de teams indeelt etc. Een 
scheidsrechterscommissie die voor wedstrijdleiding zorgt. Een sponsorcommissie die voor de outfit van de 
spelers zorgt, wat shined met mooie geel/zwart van deze club. Even een schone kleedkamer, mooi 
trainingsveld, materialen, trainers, een schone kantine voor het verzamelen en de inwendige mens verzorgers. 
Een geknipt en geschoren veld en dan ........kunnen we voetballen. 
 
Toch is mijn ervaring, onze kinderen zijn inmiddels de jeugdteams ontgroeit, het is fantastisch om deel uit te 
maken van de kartrekkers binnen de club. Zeker is ook dat jeugdperiode zeer snel voorbij is als je terugkijkt. 
Komt bij dat we graag willen dat onze kinderen ook kunnen terugkijken op een mooie tijd in de jeugdafdeling 
van de sv Marum. Ik zeg doe mee in welke hoedanigheid dan ook en geniet vooral. En last but not least je 
bewijst de club een enorme dienst. 
 
Tot slot maak ik een diepe buiging voor m.n. het bestuur en eigenlijk alle vrijwilligers binnen deze prachtige 
voetbal club. Want WOH wat moet er wat gebeuren ben ik zeker achter, alvorens onze kinderen 
daadwerkelijk kunnen voetballen. 

Een liefhebber met vele jaren (voetbal)ervaring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist je dat……?  
 Volgend seizoen voor het eerst JO10 en 

JO12 komt 

 De middagactiviteit op de afsluiting van het 
seizoen nauwelijks bezocht is. Volgend jaar 
moet het anders. 

 De jeugdcommissie in samenwerking met 
de KNVB twee avonden training on the job 
“coaching” voor leiders en trainers 
organiseert? 

 Wij de leiders, trainers en gastdames 
danken voor hun inzet!! 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2019 
Contact: jeugdcommissie@svmarum.nl 
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