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De samenwerking tussen Sibbe/RKVVM en Gulpen is nu net één jaar oud. Goed om eens terug te 
kijken middels deze nieuwsbrief over de samenwerking.

Terugblik

Dit seizoen was het eerste waarin we als jeugdafdeling van Sibbe, naast de bestaande 
samenwerking met RKVVM, ook zijn gaan samenwerken met de jeugdafdeling van VV Gulpen, bij 
de jeugd vanaf de JO13. De reden om te gaan samenwerken was dat we zagen dat het steeds 
lastiger werd in iedere leeftijd meerdere teams op de been te krijgen. Zodat iedere voetballer op 
zijn/haar niveau en ambitie kan blijven voetballen. Dit ook naar de toekomst toe, ook bij de 
combinatie van Sibbe en RKVVM zien we dat het aantal jeugdspelers langzaam terug loopt.

De opstart van het nieuwe seizoen ging bij veel teams soepel. Helaas waren er ook teams waar 
het in het begin rumoerig was. Vragen van spelers en ouders over hoe en wat. Helaas zijn vrij snel 
na het begin twee spelers gestopt bij Sibbe, met name omdat ze ontevreden waren over het team 
en de samenwerking. Dit vinden we jammer en is natuurlijk niet de bedoeling van de 
samenwerking.

Belangrijke lessen

Belangrijke les voor ons hierbij was dat de teams waar de trainers en leiders goed contact hielden 
met de spelers de minste problemen hadden. Voor ons belangrijk om op alle teams ook trainers uit
Sibbe te hebben. Helaas lukt dit ons niet op veel teams. Daarom bij deze een oproep om, als u het 
leuk vindt, ons te komen helpen als trainer of leider, ook als u geen voetbal achtergrond hebt.

Voor sommige kinderen bleek ook het vervoer naar de trainingen in Gulpen lastig te regelen. Maar 
in de loop van het seizoen hebben vrijwel alle ouders daar nu passende afspraken over gemaakt. 
Als je immers 4 kinderen in de auto meeneemt, ben de maar eens in de maand aan de beurt om te



rijden. Maar dan is het natuurlijk wel handig als je met meerdere Sibbe spelers in één team zit. 
Ook een goede les.

Toekomst

Voor vrijwel alle kinderen, om wie het toch allemaal draait, blijft de samenwerking volgens ons wel 
veelbelovend. Door de samenwerking lukt het om bij alle leeftijden (excl. de JO19) om twee of 
meer teams te kunnen opstellen. Zo kunnen wij alle voetballers op hun niveau laten spelen. De 
fanatieke voetballer met talent speelt op een C1, de gezellige “voor de lol en het vermaak” 
voetballer op een C3 waar de uitslag minder belangrijk is. Voor ieder wat wils. En dat is, 
uiteindelijk, het belangrijkste: lol in het spelletje hebben en houden.

Verbeterpunten

Afgelopen seizoen was natuurlijk ook een leerjaar voor ons. Hoe kunnen wij de samenwerking 
verbeteren? Dat vragen wij ons iedere 6 weken weer af, als de 3 jeugdbesturen samen zitten met 
de trainers.

Voor iedere leeftijd en teams, geschikte trainers bleek een belangrijke succesfactor. Zo mogelijk 
vanuit ieder dorp iemand bij de groep.

Maar ook is het goed om Sibbe spelers niet als enige speler uit Sibbe in een team te plaatsen. 
Vervoer is zo eenvoudiger te regelen en het is natuurlijk ook gezelliger om te voetballen met een 
dorpsgenoot. Ook is het handig voor het organiseren van vervoer als alle teams van een leeftijd 
tegelijk samen op één locatie trainen. 

Deze zaken zijn nu vastgelegd in een beleidsdocument voor de onderlinge samenwerking. 

Verder is besloten om de indeling van de teams volgens een vaste kalender te doen, afhankelijk 
van de schoolvakanties van die zomer. Omdat dit jaar de vakantie laat begint, en dus eindigt vlak 
voordat het nieuwe seizoen, zullen we voor de vakantie de nieuwe (voorlopige) teamindeling 
bekend maken. Daarom zijn we in juni al begonnen te trainen in de nieuwe leeftijdsgroepen.

Tot slot

Zijn we zo klaar voor het nieuwe seizoen? We denken het en we hopen het. Maar ook zullen we 
continu proberen het beter te gaan doen. Binnen de drie jeugdbesturen en met u.

Ik hoop dat deze nieuwsbrief nuttige informatie bevat en mocht u nog vragen hebben kunt u me 
altijd benaderen.

Tenslotte, we kunnen bij alle teams nog hulp gebruiken. Als trainer, als leider of in welke functie 
dan ook. Dus als u zin en een beetje tijd heeft, laat het weten.
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