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Hallo Allen, 

We zijn terug begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. 
Met deze nieuwsbrief wil ik iedereen die betrokken is met de jeugd van Blauwvoet Otegem op de 
hoogte houden van wat er allemaal gebeurt in de jeugdwerking. 
En dit zijn niet alleen die trainers en delegués maar alle mensen die bijdragen tot een vlot verloop 
van alles.   
De bedoeling is om op regelmatige tijdstippen zo een nieuwsbrief te versturen. 
 
 
 
 
 
Spelertjes 
 

We kunnen tevreden melden dat het aantal jeugdspelers ondanks een aantal vertrekkers naar 
interprovinciale ploegen zoals het er nu uit ziet met een 10tal spelers zal stijgen. 
Het doel van iedereen is om op het veld gelukkige spelers en naast het veld tevreden ouders te zien. 
Dit kan door van Otegem een gemoedelijke familiale club te blijven houden waar er degelijk getraind 
wordt en alle spelers voldoende speelminuten krijgen. 
 
Trainers en afgevaardigen 
 

Een aantal trainers en afgevaardigden zijn jammer genoeg gestopt op het einde van vorig seizoen : 
Bram Coorevits , Frederik Deproost , Jeffrey Demeyer , Bart Platteau , Andy Vanhastel, ... Ik zou hen 
via deze weg nog willen bedanken voor hun inzet voor de Otegemse jeugd de voorbije jaren. 
 
Nieuwe trainers en afgevaardigden zijn in hun plaats gekomen : 
Rocky Vandevelde – trainer U7 
Sebastian Vaneeckhout – afgevaardigde U7 
Koen Duyck – afgevaardigde U12 
Davy Despiere – trainer U17 
 
Momenteel neemt Mathieu de U6 voor zijn rekening , waarvoor dank Mathieu. 
We zijn wel nog steeds op zoek voor versterking hier om Mathieu bij te staan. 
Die persoon is echter zeer moeilijk te vinden dus bij deze nog maar eens een oproep als er iemand 
iemand kent die dit mogelijks ziet zitten , laat het zeker weten. 
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Trainingsmateriaal 
In het tussenseizoen is nieuw trainingsmateriaal aangekocht : 

- Nieuwe ballen size 3 , 4 , 5 
- Hoepels 
- Ladders 
- Slalompalen 
- Grote kegels 
- Kleine kegels 
- Hoedjes 

 
Doelen 

- De kapotte grote doelen (5x2m) zijn hersteld door Davy Gevaert (waarvoor dank) 
- Davy heeft ook de 2 kleine doeltjes mee die kapot waren om te herstellen. 

Die zullen kortelings terug zijn. 
- Volgende week wordt ook gekeken om de netten van de doelen terug deftig aan te spannen  

 
- In het kader van het nieuwe format 3v3 bij de U7 hebben we ook 4 opblaasbare doeltjes 

3x1,5m aangekocht. 
Hierbij wil ik wel benadrukken dat deze enkel mogen gebruikt worden voor de wedstrijden 

U6 en U7. Niet voor trainingsdoeleinden van andere ploegen. 

 
 
 
 
Uitrustingen 
Een heel aantal uitrustingen waren aan vernieuwing toe en gelukkig vonden we hiervoor enerzijds 
gekende sponsors als nieuwe sponsors. Waarvoor dank ! 
 
U7 : Jan Evens 
U8 : Delphine Christiaens / Tuinen Dierick 
U9 : Bart Suffys 
U10 : Angelo Vancraeyenest / Leie-Auto’s 
U12 : Callens & EMK 
 
Website 
De website is terug up to date met de correcte trainers en kalenders. 
Ook hier worden de sponsors op afgebeeld. 
 
Zichtbaarheid in de kantine 
Is nog niet in orde maar er zal ook werk van gemaakt worden om in de kantine ook terug een recente 
ploegfoto te hangen met de sponsors. 
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Vergadering 
Op donderdag 27/09/2018 om 20h nodigen we jullie allen uit op de vergadering in café Belvère. 
Voornaamste punten op de vergadering zijn : 

- Afspraken maken voor de kaarting 
- De evenementen van het komend seizoen voorleggen + afspraken maken 
- Voorstellen van jullie allemaal hoe de werking van de jeugd zou kunnen verbetert worden 

 
Kaarting 
De kaarting ten voordele van de jeugd zal plaatsvinden op vrijdag 09 november. 
 
 

 

Ik zend deze nieuwsbrief nu naar iedereen die vorig seizoen meegeholpen heeft met de jeugd.  
Mocht je deze niet meer wensen te ontvangen laat het mij weten. 

 

Groeten, 

Sportief Verantwoordelijke 

Tom Dewinter 

VRIJ TE HOUDEN DATA 


