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ZATERDAG 6 FEBRUARI GROOT FEEST!
16:45: VICTORIA D1 – VITESSE D1
16:45: 7x7 CARNAVALSCUP
19:00: UNO-VITESSE LEGENDS
NA AFLOOP VEILING & LOTERIJ

DE BAL ROLT WEER!

Onderbouw nieuws ZomerEDITIE: 
1

Introductie 2018/2019
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Voorwoord

Voetballen bij SO Soest is 
meer dan alleen een balletje 
trappen. Op de volgende 
pagina staat iets geschreven 
over positieve sportbeleving. 
Belangrijkste boodschap is 
natuurlijk dat voetballen bij 
SO Soest gewoon leuk is en 
dat we ons best doen om dat 
plezier te bevorderen. 

De zoektocht naar trainers is 
in volle gang. Zoeken, praten, 
overleggen en vastleggen op 
de juiste plek, het juiste team, 
op de juiste tijd en veld. Toch 
lukt het steeds weer om een 
trainerskorps neer te zetten 
met kwaliteit. Er hoeven geen 
bijvoeglijke naamwoorden bij, 
we hebben gewoon, als SO 
Soest goud in handen met de 
namen die we nú hebben.

De zoektocht wordt vervolgd, 
dus schroom niet, aan het 
weghalen van de dranghekken 
kunt u zien dat we u echt 
nodig hebben.
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Positieve sportbeleving

Positieve sportbeleving is een belangrijk uitgangspunt bij SO 
Soest. Voor de één betekent dat tot het uiterste kunnen 
gaan, kunnen presteren, voor een ander betekent voetbal 
vooral sociale interactie. Er zijn tal van andere redenen te 
bedenken waarom leden en vrijwilligers er voor kiezen om 
betrokken te willen zijn bij SO Soest. 
Wat ons allen bindt is het spelletje: voetbal. Dat “spel” staat 
echter niet op zichzelf. Spel maakt onlosmakelijk onderdeel 
uit van je ontwikkeling als mens. Fysiek, mentaal en sociaal. 
Als speler maar ook in andere rollen, als ouder, 
teambegeleider, trainer, scheidsrechter, supporter, etc.

SO Soest realiseert zich dat en investeert dan ook in de brede 
ontwikkeling van haar leden en vrijwilligers en in de sfeer 
rondom het veld. Daarbij staan veiligheid, vertrouwen en 
verbondenheid voorop, binnen de lijnen en buiten de lijnen.
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Een kind is erg gevoelig voor 
negatieve impulsen en zal nog 
eerder geraakt zijn dan een 
volwassene en daardoor niet 
of niet voldoende kunnen 
ontwikkelen.

We hechten daarom sterk aan 
een positieve grondhouding 
bij de jeugdopleiding die dus 
begint bij vertrouwen, 
veiligheid en verbondenheid. 

Fysiek en/of verbaal geweld is 
niet gewenst en waar mogelijk 
wordt dat voorkomen. 

Spelers en speelsters worden 
uitgedaagd om elkaar beter te 
laten voetballen in plaats van 
medespelers te wijzen op hun 
fouten, er is meer aandacht 
voor mogelijkheden van een 
speler/speelster dan voor 
zijn/haar beperkingen. 

Mede daardoor kunnen onze 
jeugdspelers bereiken wat ze 
bereiken en nog veel meer.
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Stand van zaken jeugdopleiding SO Soest

SO Soest is op dit moment de best presterende jeugdopleiding 
in Soest, maar onze ambities reiken verder. We willen 
toonaangevend zijn in de regio met onze jeugdopleiding. We 
streven naar een zo hoog mogelijk voetbalniveau voor 
iedereen. 

We hebben “leren voetballen” heel hoog in het vaandel staan. 
Vanaf de JO8 categorie worden de beste spelers geselecteerd 
om te voetballen tegen de beste teams in de regio. 

SO Soest is trots om als sterclub samen te 
werken met FC Utrecht in het RAC 
Talentontwikkeling Midden-Nederland-
project. 

Seizoen 2017/2018 Geboortejaar SO Soest VVZ'49 SEC Hees

Onder 19-1 1999 1e klasse 1e klasse 3e klasse 2e klasse

Onder18-1 2000 – – – –

Onder 17-1 2001 4e Divisie 2e klasse 4e klasse 3e klasse

Onder 16-1 2002 – 1e klasse – 2e klasse

Onder 15-1 2003 Hoofdklasse B 2e klasse 4e klasse 3e klasse

Onder 14-1 2004 Hoofdklasse 2 Hoofdklasse 3 - -

Onder 13-1 2005 1e klasse 1e klasse 4e klasse 3e klasse

Onder 12-1 2006 Hoofdklasse 2 1e klasse 2e klasse -

Onder 11-1 2007 Hoofdklasse 5 Hoofdklasse 4 2e klasse -

Onder 10-1 2008 Hoofdklasse 4 Hoofdklasse 4 2e klasse -

Onder 9-1 2009 Hoofdklasse 4 3e klasse 1e klasse 4e klasse

Onder 8-1 2010 Hoofdklasse 3 1e klasse 4e klasse
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Optimale wedstrijdvormen seizoen 2018-2019

De KNVB heeft over de nieuwe speelvormen voor JO10, JO11 
en JO12 vanaf het seizoen 2018/2019 nieuwe regels gesteld. 

- De JO10 teams gaan 6v6 spelen op een kwart veld, zoals 
de huidige JO8 en JO9. 

- De JO11 en JO12 teams gaan 8v8 spelen op een half veld. 

In augustus 2018 zal SO Soest een ouderbijeenkomst 
organiseren waarbij meer informatie wordt gegeven over dit 
onderwerp. 

Meer info volgt ………………

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/8734/infographic-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen
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Over de teamindeling seizoen 2018-2019

Na vele selectie-wedstrijden en dito 
uren voor de wedstrijdsecretarissen 
kan eindelijk de langverwachte 
(voorlopige) teamindeling bekend 
worden gemaakt voor het seizoen 
2018-2019. De indeling was weer een 
grote klus, maar de jeugdcommissie is 
er van overtuigd dat er aan zoveel 
mogelijk wensen is voldaan na veel 
samenspraak met trainers en leiders. 

Heeft u nu toch nog een vraag of wens 
aangaande de teamindelingen? Stuur 
dan een mail naar 
teamindelingen.jeugd@so-soest.nl. De 
wedstrijdsecretaris probeert u dan nog 
voor de zomerstop te antwoorden. 

Ook de jeugdcommissie gaat enkele 
weken met vakantie (vanaf 13 juli) dus 
wij vragen uw begrip voor het feit dat 
een antwoord soms wat langer kan 
duren. 

De jeugdcommissie streeft er wel naar 
om alle vragen te beantwoorden voor 
de genoemde datum, mits de vraag op 
tijd binnenkomt.
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Teamindeling JO13 seizoen 2018-2019
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Teamindeling JO13 seizoen 2018-2019
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Teamindeling JO12 seizoen 2018-2019
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Teamindeling JO11 seizoen 2018-2019

Meer info volgt ………………
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Teamindeling JO11 seizoen 2018-2019
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Teamindeling JO10 seizoen 2018-2019

Meer info volgt ………………
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Teamindeling JO10 seizoen 2018-2019
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Teamindeling JO9 seizoen 2018-2019
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Teamindeling JO9 seizoen 2018-2019
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Teamindeling JO8 seizoen 2018-2019
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Agenda

16 juli 2018, zomervakantie.

13 augustus 2018, Eerste georganiseerde trainingen.

29 augustus 2018, eerste vrije inloop voor Blauwe Welpen en Leeuwen om 16.00 en 
17.00 uur. 

30 augustus 2018, 20.00 uur Ouderbijeenkomst nieuwe wedstrijdvormen seizoen 2018-
2019. 

2 september 2018, eerste bekerronde. 

22 september 2018, begin van de competitie.



Technische staf selecties voor seizoen 2018/2019

De werkwijze bij de breedte teams op maandag is tot nog toe 
goed bevallen, voor het seizoen 2018/2019 gaan we dat 
opnieuw zo doen. Een oproep aan ouders om mee te helpen 
om 17.00 (JO8,JO9 en JO10) en 18.00 (JO11-JO12) bij de 
training onder leiding van de maandagmiddag coördinator. 
Dit is een mooie manier om kennis te maken met het 
trainersvak en gewoon heel leuk om te doen. Meld je aan bij 
Arnoud, de kinderen rekenen op jullie. 
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Arnoud Boer is ook komend seizoen Hoofd Jeugd Opleiding 
onderbouw. Bij JO13 wordt Jesse de Boer hoofdtrainer, samen 
met zijn vader Hendrik Jan de Boer traint en coacht hij JO13-1. 
Tim Brand traint en coacht JO13-2.  Bij JO12 wordt Jeroen van 
Veenendaal hoofdtrainer, met Lex Drop traint en coacht hij 
JO13-5 (eerste JO12 selectieteam). Dirk Blok traint en coacht 
JO12-1. Bij JO11 wordt Joost Bruinsma hoofdtrainer en 
traint/coacht JO11-1. Gerard Boekelo en Kaj Monissen trainen 
en coachen JO11-2. Bij JO10  wordt Anton Vugts hoofdtrainer, 
Jurjen Raspe traint en coacht JO10-1, Dick Ploeg traint en coacht 
JO10-2, Remco Demmers traint en coacht JO10-3. Bij JO8 en JO9 
wordt Thijs Janmaat hoofdtrainer. Sander Keizer en Bart Hooft 
trainen JO9-1. Eduard Jansen en Antwan Snijders trainen JO9-2. 
Olav Kuus en Gianni Hilhorst trainen JO8-2. 

Breedteteams JO8 – JO11 voor seizoen 2018/2019



Jeugdorganisatie SO Soest 2018/2019

Jeugdvoorzitter Marien Koene en Leo Rauch: 

Secretaris Michiel Heijmans: 

Penningmeester Michel Veldhuizen: 

Coördinator Bovenbouw (O19 t/m O13 ) Erik Sevink: 

Coördinator Onderbouw  (O12 t/m Welpen) Dirk Blok: 

De wedstrijdsecretarissen:

Welpen en Leeuwen en O8, Antoinette van Eeten: 

Onder 9 en 10, Linda Oudenaller: 

Onder 11 en 12, Annelies De Gooijer-Wantenaar: 

Onder 13, 14 en 15, Connie Hilhorst: 

Onder 16, 17, 18 en 19, nnb

Hoofdjeugdopleiding:

Bovenbouw (O19 t/m O13 ) nnb: 

Onderbouw (O12 t/m Welpen) Arnoud Boer: 

mailto:jeugdvoorzitter@so-soest.nl
mailto:michiel.heijmans@so-soest.nl
mailto:dirk.blok@so-soest.nl
mailto:linda.oudenaller@so-soest.nl
mailto:sosoestjo11jo12@gmail.com
mailto:connie.hilhorst@so-soest.nl
mailto:hjo-bovenbouw@so-soest.nl
mailto:hjo-onderbouw@so-soest.nl
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Gezocht!

Jullie zijn de ambassadeurs van onze club in Soest en 
omgeving en kunnen aanstaande leden het beste 
enthousiast maken. We roepen alle leden op om actief 
Blauwe Leeuwen en Welpen te werven, die kunnen 
namelijk nog wat vriendjes en vriendinnetjes gebruiken. 

Vanaf 29 augustus kunnen ze 3 keer gratis zonder 
verplichtingen meedoen met de Blauwe Welpen (16.00 uur, 
geboortejaar 2011 of 2012) en de Blauwe Leeuwen (17.00 
uur, geboortejaar 2010). Bij inschrijving als lid ontvangt een 
Blauwe Welp of Leeuw een mooi voetbaltenue en mag 
hij/zij meedoen met de wedstrijdjes op zaterdag en de 
trainingen op woensdag. 

Volg je voeten en kom naar SO Soest.


