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Vanuit de jeugdcommissie 

Het voetbalseizoen ’21-’22 is dit jaar al meermaals gefrustreerd vanwege de gevolgen 
van het corona-virus. Veel wedstrijden konden niet doorgaan, trainingen werden afgelast; 
het sportcomplex was rustig. Gelukkig lijkt die tijd langzaam achter ons te gaan liggen. 
De maatschappij komt weer los en daarmee ook het voetballeven. Maar terwijl wij ons 
voorbereiden op mooie wedstrijden, barst niet ver hier vandaan een verschrikkelijke 
oorlog los tussen Rusland en Oekraïne. We leven mee met alle betrokkenen van die 
oorlog, ver weg, maar ook hier dichtbij en we hopen dat de vrede snel terug mag komen.  

Wekelijks voetballen er ongeveer 100 jongens en meiden van vv Siddeburen onder leiding 
van heel veel vrijwilligers op sportcomplex Ewensborg. Veel communicatie verloopt in de 
teams via speciale appgroepen. Hierdoor kan het gebeuren dat er ook veel 
communicatie over de jeugd in brede zin gemist wordt. De jeugdcommissie heeft dit 
opgepakt en wil middels het schrijven van nieuwsbrieven met alle betrokkenen (spelers, 
ouders, verzorgers, vrijwilligers etc.) in contact blijven. Hoe dit ingevuld gaat worden en 
hoe vaak in het jaar een nieuwsbrief verstuurd zal worden, moet de toekomst ons leren. 
Maar we hopen op deze manier meer open te zijn over de gang van zaken op de club, de 
betrokkenheid te verhogen, duidelijkheid van zaken te verschaffen en bovenal een 
plezierige club voor iedereen te blijven.  

Wil je je aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar 
info@vvsiddeburen.nl. 

Laurens Gelling (vz) 

 

FC Groningen on Tour bij vv Siddeburen 
De Trots van het Noorden komt naar Siddeburen om voetbaltrainingen aan te bieden 
voor jeugd tot en met 18 jaar met het thema Passen en Aannemen als Laros Duarte.  
 
FC Groningen komt op maandag 25 april naar v.v. Siddeburen. Bij FC Groningen on Tour 
krijgen kinderen voetbaltraining van gedreven en professionele trainers van FC 
Groningen. De activiteit begint ’s ochtends om 9.30 uur en duurt tot 15.30 uur. 
 
FC Groningen en v.v. Siddeburen slaan de handen in één om tijdens de meivakantie een 
succesvolle dag te organiseren voor de jeugdleden van v.v. Siddeburen. Deelnemen aan 
de trainingsactiviteiten van FC Groningen on Tour kost normaliter 42,50 euro per persoon 
en is inclusief lunch, twee dagdelen trainen, een FC Groningen Certificaat én twee kaarten 
voor FC Groningen – Sparta. V.V. Siddeburen biedt deze activiteit GRATIS aan als 
compensatie vanwege de coronaperiode.  
 
Aanmelden voor FC Groningen on Tour kan de via de groepsapp van de leider en/of 
trainer van de jeugdspeler.   



 

 

Scoren voor het goede doel met MO19 
Ronnie Zoer, de vader van Fleur (speler MO19) en Danique zal dit jaar 
voor de 9e keer Homeride gaan fietsen met zijn team uit Limburg. Met 
deze sponsorfietstocht van 500 km in 24 uur steunt hij het Ronald 
McDonald Kinderfonds.  
 
Dochter Danique is meervoudig gehandicapt en heeft in alles hulp 
nodig van haar ouders en zus. De vakanties brengen zij al vele jaren 
door in het aangepaste vakantiehuis van het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Om dit alles draaiende te houden heeft het fonds veel 
geld nodig.  
Jij kan daar aan bijdragen door de wedstrijden van de meiden te 
sponsoren.  
 

Per overwinning: €1,00 
Per gelijkspel: €0,50 
Bij verlies per tegendoelpunt: €0,10 

 
Geef je op bij Ronnie of Fleur Zoer bij vermelding 
van je mailadres.  
 
Je kan uiteraard ook een bedrag doneren op de 
website van homeride: team 4 limburg on wheels 

 
 
 

Scheidsrechters gezocht! 
Vanuit de club wordt in samenwerking met het COVS (Centrale Organisatie van Voetbal 
Scheidsrechters) een ééndaagse scheidsrechterscursus voor de oudste jeugdleden 
aangeboden. Deze vindt plaats op maandag 2 mei van 19 tot 21 uur in de kantine van ons 
clubgebouw.  
De jeugdcommissie en het bestuur vinden het belangrijk dat er nieuwe aanwas is voor 
deze zeer onderschatte rol op het veld. De oudste jeugd (JO14, JO17 en MO19) wordt hier 
binnenkort voor uitgenodigd en we bevelen deze cursus van harte aan. Na deze cursus 
kunnen de nieuwe scheidsrechters de wedstrijden van de junioren fluiten. Vanuit de club 
zal er ook begeleiding komen voor deze groep. We hopen natuurlijk op veel 
aanmeldingen. 
 
Mocht u/jij als ouder/verzorger/vrijwilliger ook graag een cursus tot scheidsrechter willen 
volgen? Dat kan! Deze cursus wordt gehouden op 4 avonden en zal volgens planning in 
het najaar gehouden worden. De cursus staat ook open voor deelnemers van andere 
clubs. Wil je meer informatie hierover, spreek dan één van de jeugdcommissie of het 
bestuur aan. 
 

https://homeride.nl/nl/homerider/ronnie-zoer


*  De sponsorcommissie hoorde onlangs dat een mail naar sponsoring@vvsiddeburen.nl  weer retour 

kwam. Als u dat ook hebt ervaren wilt u dan met een commissielid contact opnemen? 

 

“Winnen doe je met z’n allen”- Johan Cruijff 
… en dat gebeurt niet alleen door de spelers op het veld. De club dragen we namelijk met 
elkaar. Iedereen draagt op zijn eigen manier zijn steentje bij om er wat van de club van te 
maken. De mensen van de onderhoudsploeg, de hulp van Cosis om ons terrein netjes te 
maken, het bestuur en alle commissies, kortom alle vrijwilligers met elkaar.  
En daar hebben we alle hulp bij nodig. Dus ook die van jou! Iedereen kan waardevol zijn 
voor de vereniging. Door bijvoorbeeld mee te helpen met de organisatie van allerlei 
activiteiten zoals het sinterklaasfeest; pupil van de week; facebook content te plaatsen. 
Maar ook door mee te helpen in de kantine op zaterdagochtend, gastheer of gastvrouw 
te zijn, scheidsrechter te zijn.  
Of om mee te helpen in de jeugdcommissie of het bestuur. We hebben nog plek over en 
kunnen hulp zeker gebruiken. Voor het bestuur zijn we nog op zoek naar een voorzitter 
en secretaris. Maar ook gewoon bestuursleden of jeugdcommissieleden.  
Draag de vereniging een warm hart toe en bedenk hoe jij het voetbalplezier van je 
zoon/dochter of van jezelf kan verhogen! Want winnen doen we met z’n allen; de club zijn 
we met z’n allen!  
Meld je aan bij een van de bestuurs- of commissieleden. Daar kun je ook terecht voor 
meer informatie. 
 
 
 

  

AED-cursus * 
Nivi BHV uit Appingedam heeft een 
AED-cursus aangeboden. Hier maken 
we als club graag gebruik van. Zo 
hopen we een (nog veiligere) club te 
worden. De cursus voor onze 
vrijwilligers wordt gehouden op 
woensdag 13 april. Meer informatie 
hierover volgt later.  

Voor ouders/verzorgers 

Zijn er zaken waar je als ouder/verzorger 
op de club tegenaan loopt en je weet niet 
waar je hiermee terecht kan?  

Spreek dan een lid van de jeugdcommissie 
aan, stuur een mailtje of bel even op. De 
contactgegevens kan je vinden op de 
website of onderaan de nieuwsbrief. 

Trainer of leider 
Achter de schermen wordt al druk nagedacht over de invulling van volgend jaar. We kijken 
in samenwerking met de technische commissie naar de spelers per team. Ook kijken we 
naar trainers en leiders bij de teams. We hebben tot nu toe elk jaar nog de posities in 
kunnen vullen en we gaan ervan uit dat het dit jaar ook gaat lukken. Maar daar hebben we 
wel enthousiaste trainers en leiders voor nodig. 

Ben jij zo’n enthousiaste trainer of leider (in spé)? Of ken jij een enthousiaste trainer of 
leider. Laat dan van je horen door contact op te nemen met Youri Hendriks of Laurens 
Gelling.   

 

mailto:sponsoring@vvsiddeburen.nl


 

Update vanuit de teams 
In augustus zijn we met veel enthousiasme met dit team gestart, waarvan 
de meeste kinderen doorgestroomd zijn vanuit kaboutervoetbal. We 
begonnen dit jaar met 7 voetballertjes en zijn inmiddels gegroeid naar 12 
kinderen. Af en toe trainen er jongens of meisjes mee om te ontdekken of 

ze voetbal net zo leuk vinden als wij, en zo hadden we afgelopen dinsdag tijdens de 
training zelfs 15 kinderen op het veld staan. Dat ze veel plezier hebben in het voetballen is 
ook te zien aan de opkomst bij de trainingen en wedstrijden, eigenlijk zorgde vooral 
corona voor afzeggingen de afgelopen maanden.  
 
Begin september speelden we onze 
allereerste wedstrijd, best spannend en 
overweldigend. Maar we wisten na een 
4-1 achterstand toch mooi terug te 
komen en zo werd het uiteindelijk 7-7. 
Een prachtige eerste wedstrijd, waarna 
er nog meer leuke wedstrijden volgden, 
waarbij we soms wonnen en soms 
verloren. Er wordt heel veel geleerd en 
er is bij alle kinderen een mooie groei te 
zien. Op de trainingen besteden we nu 
ook veel aandacht aan de verschillende 
posities die je in het veld kunt hebben. Dus wat moet je doen als je middenvelder bent, 
keeper of spits. En we leggen uit en laten zien dat het belangrijk is om voor de goal te 
staan als er een corner is, want anders kun je niet scoren. Ook overspelen en vrij lopen is 
belangrijk, met samenwerken kom je vaak toch verder dan alleen! Mooi om te zien dat 
het kwartje steeds vaker begint te vallen.  
 
Meer jongens of meisjes zijn altijd welkom, dus mocht je iemand kennen die ook graag 
een keertje mee wil trainen, laat ze dan even contact opnemen met Rick Schutter, 
Laurens of Marieke Gelling.  
 

Op dit moment trainen we het hardst aan onze conditie die we wat kwijt 
waren geraakt tijdens de Corona perikelen, dit doen we door attractieve 
bal oefeningen te mixen met het conditionele. Natuurlijk blijven de eind 
vormen als afwerken en “partijtje” het leukst voor de kinderen. 

We willen dat ze zich hierin positief benaderen en elkaar helpen en afvangen als ze zien 
dat de ander in moeilijkheden verkeerd. Zowel óp als buiten het veld/spel. 

Afgelopen wedstrijd werd gewonnen met 7-3 in Siddeburen, we hopen deze lijn door te 
zetten in alweer de 4e competitie. 

 

 

JO8 

JO10 



 

 

De jongens van de Jo 11-1 spelen dit seizoen voor het eerst op een half 
veld. Dit was in het begin wel even wennen maar ze hebben zich snel 
aangepast en doen het voortreffelijk. Spelvreugde staat voorop maar 
wedstrijden winnen is altijd leuk natuurlijk. Verliezen hoort er ook zeker 

bij. Echter is dit helemaal niet erg, zolang je na afloop van de wedstrijd in de spiegel kunt 
kijken en kunt zeggen dat je er alles aan gedaan hebt. Alle kids maken een leuke 
ontwikkeling door. Dit op vele gebieden. Denk aan balbehandeling, coaching maar ook 
op gebied van zelfvertrouwen.  

Het is een leuk elftal dat voor elkaar door het vuur gaat. Damian en Martin staan dan ook 
graag voor deze leergierige groep. Door omstandigheden stoppen wij aan het eind van 
het seizoen. Als iemand zich geroepen voelt om een leuke, voetballende leergierige groep 
jongens training te geven meld je dan aan!! 

 
Over JO11-2 kan niet zoveel geschreven worden. Er zijn helaas maar 
twee wedstrijden gespeeld de laatste maanden vanwege het corona-
virus. Het team bestaat uit 10 spelers Thiemen (keeper), Thijs, Sem en 
Jarne (verdedigers), Quinten en Roy (middenvelders), Sharon, Maaike, 

Annelien en Roel (aanvallers). Sinds kort is Thiemen onze nieuwe keeper. Roy is weer bij 
ons terug en is op dit moment topscorer. De laatste poule competities zijn we telkens als 
derde geëindigd. Ons doel is om deze laatste fase competitie hoger te eindigen! 

 

 

Na een leuke 
najaarscompetitie, waarbij er 
voor het eerst op een groot 
veld werd gespeeld, zijn we na 

de winterstop weer prima begonnen.  
Helaas, ivm Corona perikelen, hebben we nog 
maar 2 wedstrijden gespeeld, maar met een 
uitstekende trainingsopkomst toch de beide 
wedstrijden weten te winnen met goed 
voetbal.  
Het belooft een leuke competitie te worden 
waarbij we tevens nog in het bekertoernooi 
zitten.  
 
  
 
 

 
 
Helaas deze keer geen update over JO14. 
 

JO11-1 

-1 

JO11-2 

-1 

JO13 

-1 

JO14 

-1 



 

Gestart in de herfst van 2021 als een gemêleerde groep meisjes met 
verschil in voetbal ervaring. Een enthousiaste groep meisjes (Renske 
Schouwstra, Chelsey Schreijer, Aniek Bosma, Anneloes Wijninga, Elise 
Fluks, Lotte Brouwer, Sanne van der Broek, Emma Brink, Esmee 

Zeldenrust, Dian Fledderman en Bente Overzet) die elke woensdag training hebben, 
onder begeleiding van verschillende trainsters die zelf voetballen bij de Damesteams 
(Helena van Huis, Minke en Chantal Lenting en Stefanie Top. Adenda Berends heeft in het 
begin geholpen, maar op dit moment eerst niet meer!) 

De meisjes houden van een gevarieerde training. Positiespel, technisch voetballen, 
afwerken en conditietraining. Ook hebben ze elke week zelf ideeën hoe de volgende 
trainingen ingevuld moet worden. Naast de trainingen willen de meisjes graag in 
competitieverband gaan voetballen en verheugen zich op wedstrijden, zodat ze zich 
daarin kunnen ontwikkelen als team.  
Verder staat Plezier bij ons op nummer één en je fijn voelen in je eigen team. 

Ken je nog meisjes die ook mee willen doen? Laat ze lekker mee komen trainen, om te 
kijken wat ze ervan vinden!! 

 

De JO17 is een jonge maar hecht team en bestaat uit 15 enthousiaste 
leuke voetballers. Het team traint 2 maal per week op dinsdag en 
donderdag onder leiding van Jasper van der Ploeg. 

In de najaarscompetitie hebben we het zwaar gehad en veel wedstrijden op 
fysiek verloren. Voetbaltechnisch waren we vaak de betere ploeg maar het lukte niet om 
het af te maken en de drie punten mee te nemen. Maar hoe dan ook er is nooit een 
onvertogen woord gevallen dat we weer een wedstrijd hadden verloren. Tijdens de 
competitie zijn er twee jongens bij gekomen, maar er is ook een overgegaan naar een 
andere vereniging en is er een gestopt.   Nu in de voorjaarscompetitie gaat het een stuk 
beter. We hebben 5 wedstrijden gespeeld waarvan 3 gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren. We 
staan nu op de 3e plaats maar dat is nog een vertekend beeld omdat er ploegen zijn die 
nog minder hebben gespeeld. Maar zoals het nu gaat moeten we door blijven gaan dan 
zitten we zeker boven het gemiddelde.  

 

 

 
 
  

MO15 

-1 

JO17 

-1 

Datum om te noteren 

Maandag 11 april, om 20:00 uur wordt de algemene 
ledenvergadering (ALV) in de kantine gehouden. 



 

De MO-19 is een leuk meidenteam dat al jaren samen speelt! Er is een leuke 

dynamiek in de groep en de sfeer en opkomst is dan ook altijd goed.  

Daarnaast gaat het voetballend ook met grote stappen vooruit. We zien het nog 

niet altijd terug in de resultaten, maar dat zal binnenkort wel komen! 

Voor dit seizoen hebben we Design Hypotheek, Cor Kooy Finance, Urban Developers en Yudidit 

Photos en Design weten te strikken als nieuwe sponsoren voor ons wedstrijdshirt. Dit zijn alle 4 

bedrijven van ouders van de meiden. Hoe leuk is dat! 

Tevens hebben we nieuwe inloopshirts gekregen van Azeri, waar we superblij mee zijn! En als kers op 

de taart heeft Fietsenmoaker Hans (ook een vader van één van de meiden) nieuwe wedstrijdballen 

verzorgd. 

We hebben afgelopen zaterdag onze 2e wedstrijd in de competitie gehad, waar het helaas ook net 

niet onze kant op viel. Maar we gaan er weer hard tegenaan en hopen snel weer in het 

wedstrijdritme te komen, zodat we met goed voetbal nog een paar puntjes binnen kunnen 

sprokkelen. 

 

 

 

Hoofdbestuur 
Voorzitter (interim)   Henk Slagter   t.mulder44@kpnplanet.nl 

Penningmeester  Gerda v/d Laan-Pastoor gerdavdlaan@online.nl 

Secretaris   Vacant 

Lid    Jelle v/d Geest  jelle_vandergeest@hotmail.com 

Lid     Tonko Heidema  tonkoheidema@gmail.com 

Lid    Vacant  

 

Jeugdcommissie 
Voorzitter   Laurens Gelling  lgelling@gmail.com 

Penningmeester  Jakob v/d Ploeg  jakob.vanderploeg@online.nl 

Wedstrijdsecretaris  Melvin Pot   melvinpot2@gmail.com 

Lid    Renate Vos   renate.vos@kpnmail.nl 

Lid    Vacant 

Technische commissie Youri Hendriks  yourihendriks@icloud.com 

Nieuwsbrief       info@vvsiddeburen.nl 

  

MO19 

-1 



Team trainers en leiders 
MO19  Youri Hendriks en Dennis Jansema 

JO17  Jasper v/d Ploeg en Jan Mulder 

MO15  Stefanie Top, Helena van Huis, Minke en Chantal Lenting 

JO14  Jelmer de Weerd en Julian Pot 

JO13  Robert Schouwstra en Tim v/d Broek 

JO11-1  Martin Schreijer en Damian Drenth 

JO11-2  Pieter Blaauw 

JO10  Johan van Loenen en Jelle Dijkstra 

JO8  Laurens Gelling, Marieke Gelling en Rick Schutter 

Kabouters Tessa Steen 

 

Sponsorcommissie 
Administratie    Bas Bulthuis 

Website en IT-zaken   Julian Bijman 

Sponsorcontacten   Dick Bierma 

Sponsorcontacten   Rieks Spandauw   

 

Overige functies 
Consul     Paul v/d Geest 

Vertrouwenspersoon vrouwen Rika Uil-Weites 

Vertrouwenspersoon  mannen  Roelf Koops 

 Materiaalbeheer   Jan de Weerd 

 

 


