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Informatie voor de voetballende jeugd van 
SV Bedum en hun ouders/verzorgers 

 
 

 
Seizoen 2019/2020 – 22 AUGUSTUS 2019 

 
 
 
Geachte jeugdleden van SV Bedum en hun ouders/verzorgers, 
 
Via deze nieuwsbrief wil de Jeugdcommissie en het Technisch Hart Jeugdopleiding van SV Bedum jullie de 
nodige informatie verstrekken met betrekking tot het nieuwe voetbalseizoen 2019-2020. 
In deze mail zetten we alle zaken op een rij die van belang zijn om samen een goede start te maken met het 
nieuwe voetbalseizoen. Neem even de tijd om alle informatie door te nemen zodat alle jeugdspelers van SV 
Bedum op de juiste wijze kunnen beginnen aan het nieuwe seizoen. 
 
Nieuw e-mailadres jeugdafdeling SV Bedum 

Vanaf dit seizoen zal de communicatie vanuit de jeugdafdeling gaan gebeuren via het e-mailadres 
jeugd@svbedum.nl. Tot nu toe werd de communicatie veelal gedaan via het persoonlijke e-mailadres 
van de voorzitter van de Jeugdcommissie Vincent Geerling.  
Voeg daarom in jullie e-mailprogramma het e-mailadres jeugd@svbedum.nl aub toe aan de lijst met 
veilige afzenders om te voorkomen dat toekomstige mails in de spambox terecht komen. 

 
Algemene ouderavond maandag 26 augustus 2019 

Traditiegetrouw beginnen we het voetbalseizoen met een ouderavond voor alle ouders/verzorgers 
van onze jeugdleden. 
Maandag 26 augustus 2019 staat deze Algemene Ouderavond van SV Bedum gepland. 
We verdelen de avond in twee groepen: 

 JO13, JO12, JO11, JO10, JO9, JO8 en mini-pupillen van 19.30 tot 20.30 uur 
 JO19, JO17, JO15 en alle MO-teams van 20.45 tot 21.45 uur 

Aan het begin van een nieuw voetbalseizoen wil de Jeugdcommissie van SV Bedum de ouders graag 
inlichten over de organisatie, regels en afspraken van onze jeugdafdeling. De gedachte daarachter is 
dat we meteen aan het begin van het seizoen duidelijk willen maken wat een jeugdspeler en ouder van 
SV Bedum kan en mag verwachten. 
Daarnaast willen we ook graag meteen helder maken wat SV Bedum van de ouders van onze 
jeugdleden verwacht. 
Verder is het de bedoeling dat een ieder na afloop van de ouderavond inzicht heeft hoe de 
jeugdafdeling van SV Bedum functioneert, wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is en dat ouders 
weten bij wie ze moeten zijn indien ze iets willen weten of iets kwijt willen. 

 
Teamindelingen Jeugdteams 2019-2020 

De definitieve teamindelingen van de jeugdteams voor het seizoen 2019-2020 zijn op 5 juli bekend 
gemaakt via de website van SV Bedum. De teamindelingen zijn terug te vinden via onderstaande link: 
https://www.svbedum.nl/nieuws/definitieve-jeugdindelingen 
Jeugdleden die na 5 juli lid zijn geworden zullen persoonlijk per e-mail op de hoogte worden gebracht 
door de JC of er nog mogelijkheden zijn om alsnog in een team ingedeeld te worden. 

mailto:jeugd@svbedum.nl
mailto:jeugd@svbedum.nl
https://www.svbedum.nl/nieuws/definitieve-jeugdindelingen
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Jeugdleidersbijeenkomst vrijdag 30 augustus 

Op vrijdag 30 augustus is er een bijeenkomst voor alle jeugdleiders. Per e-mail zullen de jeugdleiders 
hierover verder geïnformeerd worden. 

 
Ouderavond per team 

De Jeugdcommissie adviseert de jeugdtrainers en jeugdleiders van elk team om aan het begin van het 
nieuwe seizoen een ouderavond per team te organiseren. In zo’n ouderavond kunnen trainers, leiders 
en ouders kennis maken en afspraken/regels met elkaar maken om er samen een geslaagd seizoen van 
te gaan maken. 
Het initiatief voor zo’n ouderavond ligt bij de trainer of leiders van het team. Zij zullen dit verder 
afstemmen met de ouders van hun team. 

 
Start trainingen seizoen 2019-2020 

De trainingen voor alle jeugdteams beginnen in de week van maandag 26 augustus. 
Ook de mini-pupillen beginnen in deze week weer en hun eerste training is dus op woensdag 28 
augustus. 

 
Trainingstijden jeugdteams SV Bedum seizoen 2018-2019 

Hieronder de trainingstijden zoals die gelden voor het seizoen 2019-2020. 
 

dag aanvang einde dag aanvang einde

mini's woensdag 16.00 uur 17.00 uur

JO8 maandag 16.30 uur 17.30 uur woensdag 16.30 uur 17.30 uur

JO9 dinsdag 17.15 uur 18.15 uur donderdag 17.15 uur 18.15 uur

JO10 dinsdag 17.15 uur 18.15 uur donderdag 17.15 uur 18.15 uur

JO11 dinsdag 17.15 uur 18.15 uur donderdag 17.15 uur 18.15 uur

JO12 maandag 17.45 uur 19.00 uur donderdag 18.15 uur 19.15 uur

JO13 maandag 17.45 uur 19.00 uur woensdag 17.45 uur 19.00 uur

JO15 maandag 19.00 uur 20.15 uur woensdag 19.00 uur 20.15 uur

JO17 dinsdag 18.30 uur 20.00 uur donderdag 18.30 uur 20.00 uur

JO19 dinsdag 18.30 uur 20.00 uur donderdag 18.30 uur 20.00 uur

MO15-1 maandag 19.00 uur 20.15 uur woensdag 19.00 uur 20.15 uur

MO15-2 maandag 19.00 uur 20.15 uur woensdag 17.45 uur 19.00 uur

MO17 maandag 19.00 uur 20.15 uur woensdag 19.00 uur 20.15 uur

MO19 maandag 19.00 uur 20.15 uur woensdag 19.00 uur 20.15 uur

training 1 training 2

Trainingstijden SV Bedum jeugdteams seizoen '19-'20

 
 

Keeperstraining 
De keeperstrainingen starten ook in de week van 26 augustus. De keepers van onder-10 en hoger 
worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de trainingstijden. Voor jeugdspelers uit onder-8 en 
onder-9 die keeperstraining willen volgen zal er tijdens de training op donderdag van 17.15 tot 18.15 
uur de mogelijkheid zijn om specifieke keeperstraining te volgen. Jeugdspelers die keeperstraining 
willen krijgen kunnen daarvoor contact opnemen met Technisch Coördinator Jeugdkeepers Ivan 
Landlust via ivanlandlust@gmail.com. 

 
Jeugdtrainers 

Voor elk jeugdteam heeft het THJ één of twee vaste jeugdtrainers kunnen vastleggen. Vanaf het 
nieuwe seizoen gaan we werken met Technisch Coördinatoren per blok. De TC begeleidt de 
jeugdtrainers in zijn blok. 

mailto:ivanlandlust@gmail.com
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Team Trainer/Coach

JO8-1 Marcel Kuipers Jeroen Doornbos

JO8-2 Ivan Landlust Gerwin Dijkstra Ronald Smit

JO8-3 Lammert Lankman Marcel Wobbes Suzanne Tooren

JO8-4 Brenda Boer + vacature

JO9-1 Stephan Mangoendirjo Claudia Poelstra Daniëlle van der Ploeg

JO9-2 Marc vd Hak Peter Schollema

JO9-3 Jan Carsouw Peter Zuidema

JO10-1 Jeroen Schoonveld Rianne de Blécourt

JO10-2 Joop Menke Sander Swierenga Edwin Valkema

JO10-3 Siegard Berends + vacature

JO11-1 Tim Staal Arnoud Krijgsheld Koos Rutgers Henry Dool

JO11-2 Gerard Dijkhuis + vacature

JO11-3 Richard Arends + vacature

JO12-1 Stefan Top Robert Smit

JO13-1 Duurt Stoppels Jack Brandsma Kick Mulder Jan Jaap Vogel

JO13-2 Thijs van Dijken Marcel Smedeman Harjan Hofsteenge Wim Fuchten

JO13-3 Valerio Licheri + vacature

JO15-1 Simon Cageling Egbert Ludwig Eric Boskamp Marc Kramer

JO15-2 Sander Annema Martin Westers

JO15-3 + vacature + vacature

JO17-1 Christiaan Buist Willem van der Ark Evert Sowikromo Stephan Schipper

JO17-2 Marcel Dijkstra Cees Arwert + vacature

JO17-3 Harry Poelstra Ronald Bockhoudt Vincent Geerling

JO19-1 Jelmer Meinardi Rigte Jan ten Kate Jurgen Norden

JO19-2 Alfred van de Ploeg Edwin van Zanten Tonnie Bonder

JO19-3 Ab Bolt

MO15-1 Wesley Abbring Chris Glastra van Loon John Woldijk Trienke Bolhuis

MO15-2 Tinke Ladru Klarinda van der Kam Sander Droog

Melissa Hoving

MO17 Jan Venhuizen Jeroen Hofman Greet Casemier

MO19 Albert ten Caat Cristian Ten Caat Henk Jullens

Jeugdleiders

Team Trainers Technisch Coördinator Team Trainers Technisch Coördinator

mini's Vincent Geerling Vincent Geerling JO15-1 Simon Cageling

Gert Jan Hageman

JO8-1 Marcel Kuipers JO15-2 Sander Annema

JO8-2/3/4 Yannick Norden JO15-3 Rigte Jan ten Kate

JO8-2/3/4 Rik Bronsema (ma)

JO8-2/3/4 Cor Jansen (ma) JO17-1 Christiaan Buist

JO8-2/3/4 Lammert Lankman (wo) JO17-2 Marcel Dijkstra

JO8-2/3/4 Jordy Jansen JO17-3 Cor Jansen

JO19-1 Jelmer Meinardi

JO9-1 Stephan Mangoendirjo JO19-2 Alfred van de Ploeg

JO9-2 Marc van der Hak Edwin van Zanten

Peter Schollema JO19-3 Stef Klugkist

JO9-3 Jimi Hoeksema

Kas Huttenga MO15-1 Wesley Abbring

MO15-2 Tinke Ladru

JO10-1 Nigel Bakker Melissa Hoving

JO10-2 Robert Kwant MO17 Jan Venhuizen

Max van den Berg MO19 Albert ten Caat

JO10-3 Ezra Belga

Ivar Bonder Keepers Ivan Landlust

Keepers Stefan Top

JO11-1 Tim Staal Keepers Jos Broekmans

Arnoud Krijgsheld Keepers Cas Schippers

JO11-2 Yanick Fokkens

Rik Bronsema THJ Jelmer Meinardi

JO11-3 Niek Wiersum THJ Remy van der Wal

THJ Marcel Dijkstra

JO12-1 Stefan Top THJ Vincent Geerling

JO13-1 Duurt Stoppels

Jack Brandsma

JO13-2 Thijs van Dijken

JO13-3 Albert ten Caat

Duurt Stoppels

Jelmer Meinardi (HJO)

Ivan Landlust

Henk Jullens

Bas Groeneveld

Marcel Kuipers

SV Bedum jeugdopleiding - jeugdkader seizoen 2019-2020

Mark Kruizinga

Mark Kruizinga

Tim Staal

Simon Cageling

Een overzicht van alle jeugdtrainers en TC’s per jeugdteam: 

 
Jeugdleiders 

Voor de meeste jeugdteams hebben we de toezegging van één of meerdere jeugdleiders die het team 
zullen gaan begeleiden. Bij teams waar nog geen jeugdleiders bekend zijn, zullen we de 
ouders/verzorgers van dat team gaan benaderen om de taak van jeugdleider op zich te nemen.  
Hieronder een overzicht met alle jeugdtrainers en per team die op dit moment bekend zijn:  
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Jeugdbeleidsplannen 
Gedurende het seizoen 2018-2019 heeft de jeugdcommissie en het THJ de beleidsplannen voor de 
jeugdafdeling van SV Bedum herschreven.  

Er zijn twee deelbeleidsplannen voor de jeugdafdeling van SV Bedum opgesteld: 

1. Algemeen Jeugdbeleidsplan 
Beschrijving hoe de structuur van de jeugdafdeling er uit ziet en welke regels er worden gehanteerd. De 
ambities van de jeugdafdeling worden ook beschreven. 
2. Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan 
Beschrijving van het voetbaltechnisch beleid binnen de jeugdopleiding van SV Bedum en de wijze 
waarop jeugdspelers van SV Bedum worden opgeleid. 

Aan de hand van deze beleidsplannen is het mogelijk een betere en transparantere uitvoering te geven 
van het beleid binnen de jeugdafdeling. Transparant voor iedereen die op enigerlei wijze bij het 
jeugdvoetbal van SV Bedum is betrokken: ouders, spelers, leiders, trainers, bestuurs- en 
commissieleden, enzovoort. 

De beleidsplannen zijn in te zien door op onderstaande links te klikken: 

/webroot/uploads/files/SV%20Bedum%20Voetbaltechnisch%20Jeugdbeleidsplan%202019-2022.pdf 
 
/webroot/uploads/files/SV%20Bedum%20Algemeen%20Jeugdbeleidsplan%202019.pdf 

 
Jeugdafdeling krijgt ondersteuning van sportpedagoog 

Vanaf het seizoen 2019-2020 zal de jeugdafdeling van SV Bedum gebruik gaan maken van de diensten 
van een sportpedagoog. In de persoon van Patricia Posma heeft SV Bedum een sportpedagoog aan zich 
verbonden die de jeugdcommissie gaat ondersteunen om een omgeving te creëren waarin kinderen 
dusdanig benaderd en begeleid worden dat ze op een plezierige, veilige en vertrouwde manier kunnen 
sporten. 
Meer info over Patricia en haar taken als sportpedagoog bij SV Bedum zijn te lezen op onze website: 
https://www.svbedum.nl/nieuws/jeugdafdeling-krijgt-ondersteuning-sportpedagoog 
 

Gedragscode SV Bedum 
Voortvloeiend uit het Algemeen Jeugdbeleidsplan is door SV 
Bedum een beleidsstuk over Sportiviteit & Respect opgesteld. 

Om het karakter van onze vereniging te bewaken is er een 
gedragscode SV Bedum opgesteld. Deze code maakt duidelijk 
welk gedrag we bij SV Bedum op ons sportpark en rond het 
voetbalveld willen zien. In de gedragscode staan in vijf 
verschillende punten alle regels en afspraken opgesomd die we 
bij SV Bedum willen naleven. 

De gedragscode geldt voor iedereen die bij SV Bedum te gast is: 
voor spelers, voor toeschouwers, voor trainers en coaches, voor 
teamleiders, voor scheidsrechters en voor alle andere 
betrokkenen bij SV Bedum.  

De gedragscode is vertaald naar een poster met vijf korte en 
krachtige regels die duidelijk maken waar we samen als SV 
Bedum voor staan: De Vijf Paarse Regels van SV Bedum. 

De gedragscode is aan alle ouders/verzorgers van onze 
jeugdleden per e-mail verstuurd. 

 

Uitgifte kleding en ruilmoment trainingspak jeugdspelers 
Elk jeugdlid van SV Bedum krijgt van de vereniging een trainingspak in bruikleen die op wedstrijddagen 
gedragen kan worden. De materiaalcommissie heeft twee momenten vastgesteld voor nieuwe 
jeugdspelers om hun SV Bedum-trainingspak op te halen en voor bestaande jeugdleden om hun 
trainingspak te ruilen indien nodig. 

https://www.svbedum.nl/webroot/uploads/files/SV%20Bedum%20Voetbaltechnisch%20Jeugdbeleidsplan%202019-2022.pdf
https://www.svbedum.nl/webroot/uploads/files/SV%20Bedum%20Algemeen%20Jeugdbeleidsplan%202019.pdf
https://www.svbedum.nl/nieuws/jeugdafdeling-krijgt-ondersteuning-sportpedagoog
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Op maandag 26 augustus kan dit van 19.30 tot 21.00 uur voor of na de Algemene Ouderavond. Op 
woensdag 28 augustus kan dit tussen 19.300 en 21.00 uur. De materiaalcommissie is dan aanwezig in 
de kantine van ’t Körfke (Argo-gebouw). De ingang aan de Stationsweg zal op deze avonden ook open 
zijn. 

Jeugdleiders en/of jeugdtrainers kunnen hun teamkleding en materialen ook op deze avonden ophalen. 
Ook kunnen zij eventueel hun verenigingskleding ruilen op deze avonden indien dat nodig is. 

 

Een sweater voor alle jeugdleden 
Online en offline marketingbureau Problicity zal de komende drie seizoen 
hoofdsponsor zijn van de Jeugdopleiding van SV Bedum. Als eenmalige extra 
voor het aangaan van de sponsorovereenkomst stelt Problicity aan het begin 
van het seizoen 2019-2020 aan alle jeugdleden van SV Bedum een Joma-
sweater beschikbaar. Jeugdleden van SV Bedum kunnen de sweater dragen 
bij de warming-up voor een wedstrijd, bij trainingen of in hun vrije tijd. 

Binnenkort zal gecommuniceerd worden hoe de sweaters uitgereikt gaan 
worden aan de jeugdleden van SV Bedum. 

 
Eerste bekerwedstrijden op zaterdag 31 augustus 

Op zaterdag 31augustus staan de eerste bekerwedstrijden gepland. Alle jeugdteams van SV Bedum 
zullen deze zaterdag al in actie komen. Houd hier allen alvast rekening mee! 
De overige bekerwedstrijden worden op 7 en 14 september gespeeld. De eerste competitiewedstrijden 
staan gepland voor zaterdag 21 september. 
De indeling en het voorlopige programma zijn reeds bekend gemaakt door de KNVB en zijn terug te 
vinden via voetbal.nl (website en app). 
Het bekerprogramma zal ook gecommuniceerd worden via de website van SV Bedum 
(http://www.svbedum.nl/programma). 
De jeugdleiders zullen de spelers van hun team verder informeren over het tijdstip van de wedstrijden. 

 
Pasfoto op digitale spelerspas 

Jeugdspelers die uitkomen in de o13 t/m o19-teams beschikken over een Digitale Spelerspas. Op deze 
spelerspas moet een pasfoto van de jeugdspeler staan waarop hij/zij duidelijk herkenbaar staat 
afgebeeld. 
Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de Voetbal.nl-app of de KNVB 
Wedstrijdzaken-app. Spelers die vorig seizoen al een Digitale Spelerspas hadden met een correcte foto 
hoeven niets te wijzigen. Jeugdspelers die voor het eerst uitkomen in de o13 en nieuwe jeugdleden uit 
o13 t/m o19 moeten nog een foto toevoegen aan hun spelerspas. 
Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden ook wijzigen.  

 
Vragen/opmerkingen 

Indien er naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of opmerkingen zijn, kan er contact op 
worden genomen met voorzitter van de Jeugdcommissie Vincent Geerling via jeugd@svbedum.nl. 

http://www.svbedum.nl/programma
mailto:jeugd@svbedum.nl

