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Beste , 

Bij deze de 2de nieuwsbrief 2018-2019 Jeugd Blauwvoet Otegem. 

We zijn ondertussen terug vertrokken voor de 2de ronde. Als het niet teveel sneeuwt tenminste 😊 
Sedert de vorige nieuwsbrief is er reeds heel wat gebeurt en zijn er al een aantal nieuwe 
toekomstplannen. 
 
 
 
 
Trainers en afgevaardigen 
 

U6 : Sedert half oktober heeft Steven De Bruyne de fakkel van Mathieu overgenomen om de U6 te 
trainen. 
Steven wordt bijgestaan door Michael Dewaele. 
Ondertussen zijn al hun eerste wedstrijdjes achter de rug en dit lijkt uitstekend te verlopen. 
 
 
Ploegwijzigingen  
Na de verdiende winterstop werden enkele wijzigingen doorgevoerd : 

- U6 : dit waren nu steeds vriendschappelijke wedstrijden. Zij zijn nu ingeschreven in 
competitie. 

- U7 : met de U7 stoppen we met het door de voetbalbond opgelegd 3tegen3-formaat. Zij 
spelen sedert nieuwjaar 5vs5 in onderlinge wedstrijden met naburige ploegen. 

- U8 : er zijn na nieuwjaar 2 ploegen U8 ingeschreven. Indien nodig wordt de 2de ploeg 
aangevuld met spelertjes U7. 
Het idee hierachter is om elk spelertje zoveel mogelijk wedstrijdjes te laten spelen 

- U9 : Ook vanwege de grote groep zal de U9 na nieuwjaar ingeschreven worden bij de U10. 
Op deze manier kunnen elke week 4 spelers meer hun wedstrijd spelen. 

 
Leerplan 
Een nieuwigheid waar we vanaf volgend seizoen mee starten is de invoering van een leerplan. 
In een notendop houdt dit in dat per leeftijd een aantal doelstellingen worden vooropgesteld. 
De trainer zal zorgen dat deze doelstellingen tijdens het seizoen aan bod komen. 
De uiteindelijke bedoeling is dan dat een speler bij het beëindigen van de jeugdopleiding alle 
facetten van het voetbal kent en zo goed mogelijk onder de knie heeft. 
Hopelijk volgt dan de vervolmaking bij de beloften of A-elftal. 
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Trainingsmateriaal 
Het blijft belangrijk dat het trainingsmateriaal tijdens en na de training met zorg behandeld wordt 
en steeds terug op zijn plaatst wordt gezet. 
Op die manier gaat het materiaal niet kapot , is het leuk toekomen voor de trainer na jou en wordt 
wrevel vermeden. 
 
Doelen 

- De 2 kleine doeltjes zijn ook terug hersteld. (eindelijk 😊) 
- Ook hier terug een oproep om steeds alle doelen terug te plaatsen zodat de 

gemeentediensten hun werk kunnen doen  
 
 

 
 

 
Kaarting 17/11/18 
Op 17/11 was er terug de jaarlijkse kaarting tvv Jeugd Blauwvoet Otegem. 
De opkomst was iets minder dan vorig jaar maar dankzij een uitstekende kaartenverkoop was er 
toch een mooie opbrengst. 
We bedanken dan ook van harte alle spelers en ouders die hun best gedaan hebben om zoveel 
kaarten te verkopen. 
Dit jaar werd per ploeg de speler met het grootste aantal verkochte kaarten beloond met een bal. 
 
Veldloop 8/12/18 

Op 8 december organiseerden we onze eerste veldloop en deze is uitstekend verlopen. 
Alleen maar goede commentaren gekregen van de aanwezige lopers. 
Met 80 deelnemers kwamen we aan ons beoogde aantal. Bedankt aan alle deelnemers ! 
Volgend jaar wordt vrijwel zeker een 2de editie georganiseerd. 
 

  

EVENEMENTEN 

Materiaal 
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Foto’s jeugdploegen 
Is nog niet 100% in orde maar er zal ook werk van gemaakt worden om in de kantine ook terug een 
recente ploegfoto te hangen met de vermelding van de sponsors. 
 
De ploegfoto’s zullen binnenkort te koop aangeboden worden. 
Er zal ook de mogelijkheid zijn om een poster aan te kopen met alle spelers apart van 1 ploeg. 
 
 
Sinterklaas 
De Sint is ook dit jaar onze leden niet vergeten. 

Voor de jongsten (U6 tem U9) was er een kleinigheid voorzien. 

Daarnaast krijgt elke trainer een bon van de Sint om daar iets leuks met de ploeg mee te doen. 

 

Ongevallen 

Het voorbije half jaar zijn er jammer genoeg 2 gevallen geweest waarbij een geblesseerde speler 

geen dossier bij de voetbalbond heeft laten aanmaken. 

Bij deze nog eens duidelijk maken dat bij een blessure zo snel mogelijk Geert Verhelst op de 

hoogte moet gebracht worden zodat een dossier kan geopend worden bij de voetbalbond. 

De ouders moeten het ongevallen formulier laten invullen door de arts en aan Geert bezorgen. 

Er werd opgemerkt dat er hierrond geen communicatie was naar de ouders toe.  

Vanaf volgend seizoen wordt er terug een folder opgemaakt met de voornaamste 

contactgegevens en een uitleg van de praktische zaken , met o.a. wat te doen bij ongeval. 

Kunstgrasveld 

Het is nu ook zeker dat er volgend seizoen een kunstgrasveld met ledverlichting komt in Otegem. 

Dit zal alvast een verbetering zijn en hopelijk een boost geven aan iedereen om verdere stappen 

vooruit te zetten met de jeugdwerking. 

Beker van België 

Zeker ook een vermelding waard is de knappe prestatie van onze U10 die in de 1/8 finales zit van 

de beker van België en ook nog in de jeugdcup Nieuwsblad meedraait. 

Indien het weer het toelaat wordt volgende week woensdag 6/2 om 18h30 in Otegem de 

heenwedstrijd Nieuwsbladcup gespeeld. 

Later op de maand (naar alle waarschijnlijkheid op 20 of 27 februari) wordt de 1/8 finale van de 

beker van België gespeeld. 

Hoe meer supporters hoe beter zou ik zeggen ! 

Varia 
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20+22/04/2018 Paastornooi 

Bij deze ook al de vermelding dat op zaterdag 20/04/2019 en maandag 22/04/2019 ons jaarlijks 

paarstornooi doorgaat. 

De voorbereidingen zijn reeds aan de gang om er terug een geslaagde editie van te maken 

 

02/06/2019 Ommegangsontbijt 

Naar jaarlijkse traditie organiseert het jeugdbestuur terug een uitgebreid ontbijt met de 

ommegangsfeesten en dit op zondag 2 juni. 

 

 

Groeten, 

Sportief Verantwoordelijke 

Tom Dewinter 

VRIJ TE HOUDEN DATA 


