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HIJ KOMT … HIJ KOMT ….  

 

Die lieve goed sint! Jawel, hoor! Op woensdag 29 november komt de goedheilig man een 

bezoekje brengen aan de jongste spelertjes van onze club. Wij verwachten alle jeugdspelers 

tot en met U10 in zaal Verhaegen om 14u30. Broertjes en zusjes zijn uiteraard ook welkom! 

Schrijf je snel in via je trainer!!!   

 

Goed nieuws! De website van de club wordt momenteel in een nieuw jasje gestoken en zal 

weldra terug operationeel zijn. Nog even geduld….en alle relevante informatie mbt 

jeugdopleiding, clubvisie, trainingen en wedstrijden is opnieuw online raadpleegbaar.   

 

Op onze site zijn de bouwwerken voor de nieuwe kantine en kleedkamers ondertussen gestart. 

Wij vragen met aandrang om voorzichtig te zijn en de afgebakende werfzone niet te betreden. 

Gebruik ook de parking vooraan!  

 

De nieuwe kunstgrasvelden worden ondertussen goed gebruikt. Wij herinneren er nogmaals 

aan ze met respect te behandelen. Veeg je voeten en gebruik de vuilnisbakken voor afval en 

dergelijke. Aan rokende ouders willen vragen om geen sigarettenpeuken op de betonpaden te 

deponeren. Deze peuken zijn nefast voor het kunstgras! 

 

Op 15 november spelen onze U12 de 16e finales van de nationale beker tegen onze verre 

buren uit Doornik. Afspraak om 18u! Succes spelers! 

 

 Op 22 november gaan de eerste wedstrijden van de jeugdcup door. De spelers van de ploegen 

die hiervoor ingeschreven werden, worden via de trainers verder op de hoogte gebracht.  

 

We mochten in de afgelopen maand enkele nieuwe trainers verwelkomen. Bart van Durme 

warmt voortaan de spelers van U15 mee op. Bij de U6’en komen Koen Van Doren, Kristel 

Deckers en David Buekenhout de handen mee uit de mouwen steken. Jurgen van Avondt zal 

de U7 mee ondersteunen. Kobe Goossens, speler van de U15, steekt zijn schouders mee onder 

de voetbalspeeltuin! Welkom!! 

  

Christoph Jacobs zal om persoonlijke redenen wat minder hooi op zijn vork nemen. Hij zal 

zich in hoofdzaak bezighouden met onze voetbalspeeltuin, die ook dit jaar weer op een grote 

opkomst kon rekenen. 

 

Op de trainersvergadering van 25 oktober werd verder ingegaan op de kwaliteit van onze 

jeugdopleiding. Per formatie, hetzij 5 tegen 5, 8 tegen 8 of 11 tegen 11, zal de methodiek van 

trainingen verder op 1 lijn gebracht  worden.   

 

Op de eerste bijeenkomst van de vrijwilligers werden reeds een aantal nuttige voorstellen op 

tafel gegooid. Het was een leerrijke bijeenkomst, die zeker een vervolg zal krijgen. Mensen 

 

 



die zich nog willen aansluiten, geef zeker een seintje. Een goede afstemming club – speler – 

ouder is van een uiterste belang voor een goede jeugdwerking! 

We willen hier dan ook verder in gaan en doen bij deze een warme oproep aan mensen die bij 

een ouder- of spelersraad willen aansluiten.  

 

Niet vergeten….. 

 

-Sinterklaasfeest op woensdag 29/11 van 14u30 tot 17u in zaal Verhaegen (U5 tem U10) 

-Kom je met fiets of te voet naar de terreinen… wees extra zichtbaar en veilig! 

  

Groet,  

Robby 


