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Hallo iedereen, 

 

Het nieuwe seizoen is gestart! Tijd dus voor onze eerste nieuwsbrief. 

 

De trainers zijn inmiddels enthousiast gestart met de trainingen. Fijn om zoveel blije en 

gemotiveerde spelers aan het werk te zien. Want dat is tenslotte waar het om draait: plezier in 

het voetbal! De club is nog op zoek naar een extra trainer voor de U15 lichting. 

Geïnteresseerden kunnen contact nemen met Wim of mezelf.  

 

Op 14 augustus zijn onze trainers trouwens zelf aan de slag gegaan! Martijn zorgde voor een 

demotraining, waarbij nieuwe accenten vanuit onze visie op voetbal aangebracht werden. 

Bedoeling is om zo de lijn van de opleiding over alle leeftijdscategorieën door te trekken.    

 

Zoals iedereen onmiskenbaar al gezien heeft, zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de 

kunstgrasvelden volop aan de gang. Binnenkort zullen we de velden in gebruik nemen. Vanaf 

dan zal er nog slechts op één locatie – aan de Grote Baan – getraind worden. Wij danken jullie 

alvast voor jullie begrip en flexibiliteit deze maand.  

Alle jeugdwedstrijden zullen eveneens gespeeld worden op de terreinen aan de Grote Baan. 

We trachten in de mate dat de kalender dit toelaat zoveel mogelijk wedstrijden op kunstgras te 

spelen.  

 

Uiteraard zullen de nieuwe kunstgrasvelden om een andere ‘speel’- en gedragsdiscipline 

vragen. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.  

 

De definitieve wedstrijdkalender voor het komende seizoen zal na 21 augustus beschikbaar 

zijn. De eerste wedstrijden starten in het weekend van 8-9-10 september.   

 

Ons jaarlijks jeugdtornooi zal doorgaan in het weekend van 1-2-3 september. Meer info over 

deelnemende ploegen en speeluren volgen. Voor ons tornooi zijn wij nog op zoek naar 

helpende handen achter de toog, bij de eetstand of gewoon voor toezicht op de terreinen. Zie 

jij dit wel zitten? Spreek dan zeker Wim, Frans, Christoph of mezelf aan. 

 

De verdeling van de kledij is ondertussen grotendeels achter de rug en goed verlopen. 

Waarvoor een oprechte ‘dank je wel’ aan Lies en haar medewerkers van de cel ‘kledij’!  

De data van volgende afhalingen en pasdagen zullen tijdig door Lies doorgegeven worden.  

 

Zoals reeds meegeven op de voorstelling van de jeugdwerking in juni, zijn we nog steeds op 

zoek naar vrijwilligers voor allerhande taken. Vele handen maken het werk licht! Zie jij het 

zitten om je extra in te zetten voor onze club? Maak je dan zeker kenbaar! Alvast bedankt aan 

diegenen die zich reeds hebben aangeboden. Kortelings zullen jullie uitgenodigd worden om 

alles in detail te bespreken.  

 

 

 



Op vrijdag 11/8 ging de jaarlijkse kampioenenviering van de gemeente door. Nogmaals 

proficiat aan onze jongens van de U15 (van vorig seizoen) die daar mee het podium sierden!  

 

Niet vergeten…. 

 

26/8 : mosseldag KO Begijnendijk – kantine E. Vanderveldestraat te Tremelo. Allen welkom! 

1-2-3/9 : jaarlijks jeugdtornooi! 

29-30/9 : mosseldagen KAC Betekom in zaal Verhaegen. Allen welkom! 

 

Groet,  

Robby 


