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Hallo iedereen, 

 

De eerste competitiewedstrijden zijn een feit. En ook de nieuwe kunstgrasvelden zijn volledig 

speelklaar! Tijd dus voor de tweede nieuwsbrief met enkele belangrijke afspraken. 

 

Mits het nodige puzzelwerk zijn we er in geslaagd om alle trainingen en wedstrijden op het 

kunstgras te laten doorgaan. De reacties zijn alvast positief! Denk eraan om onze nieuwe 

velden met respect te behandelen, zodat we er nog lang geniet van kunnen hebben: 

- Niet met ijzeren studs betreden 

- Proper schoeisel – borstels gebruiken 

- Afval hoort in de vuilnisbak, niet op de velden. 

- Geen kauwgom 

- Supporters achter de omheining 

- Niet eten op de velden 

 

De nieuwe kantine / kleedkamercomplex moet nog gebouwd worden. We zullen dus nog even 

in een werfzone zitten. Voor de veiligheid van iedereen is het belangrijk op de aangeduide 

paden te blijven en niet in de ‘verboden zones’ te komen. 

In dit kader willen we aan iedereen ook vragen om voortaan steeds de parking vooraan te 

gebruiken. Zo vermijden we een modderpoel aan de kleedkamers en velden. 

 

We horen dat er hier en daar wat discussies zijn over de ploegindelingen bij de U13 en de 

U15. In deze reeksen hebben we één provinciale en meerdere regionale ploegen. We streven 

ernaar om homogene ploegen te vormen binnen het regionale niveau. In het begin is dit nog 

wat ‘zoeken’ en een zekere rotatie – ook met provinciale niveau – zal er altijd zijn. De trainers 

zorgen wekelijks voor een tijdige en duidelijke communicatie in verband met de 

ploegindelingen voor de wedstrijden.   

 

Ook dit jaar zullen de jongens van onze eerste elftallen en U21/U17 als scheidsrechters voor 

de thuiswedstrijden optreden. Om de seniors nog meer te betrekken bij de jeugdwerking, 

willen we dit seizoen extra inzetten op de betrokkenheid van die jongens bij onze 

jeugdploegen. Samen met de trainerstaf van eerste elftallen, bekijken we de mogelijkheid om 

de spelers af en toe eens een jeugdtraining te laten ondersteunen of een wedstrijd te 

begeleiden.   

 

Papieren voor tussenkomsten in het lidgeld van diverse ziekenfondsen (en andere) kunnen 

binnengebracht worden bij Frans De Roover. Je kan ze ook steeds afgeven in de kantine.  

 

Het wordt – spijtig genoeg heel vroeg dit jaar ☺ - stillaan herfst. Zij die met de fiets naar de 

training komen, zorg ervoor dat je voldoende zichtbaar bent! 

 

 

 

 



De club is nog steeds op zoek naar vrijwilligers om de clubwerking te ondersteunen. Samen 

met Voetbal Vlaanderen starten we een traject op om vrijwilligers aan te trekken en te 

begeleiden. Wie zich geroepen voelt, neem contact met mezelf of ga eens kijken op: 

www.dynamoproject.be.   

 

We willen dit jaar ook een ouder-/spelersraad oprichten om ouders en spelers dichter te 

betrekken bij de werking en feedback te kanaliseren. Een oproep volgt kortelings.   

 

Niet vergeten…. 

 

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

 

Groet,  

Robby 


