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Beste teamleiders , teammanagers , ouders, spelers , sympathisanten , 

We zijn ondertussen al terug enkele wedstrijden bezig na nieuwjaar. 
Hoog tijd dus om jullie terug een update te geven over het reilen en zeilen in de jeugdwerking. 
 
 
 
 
 
 
 

Ploegnieuws 
 
Onderbouw : 
Door de grote groep spelers U7 en U9 hebben we tijdens de winterstop beslist om beide leeftijden 
met 2 ploegen in te schrijven. Zo hebben alle spelers meer speelgelegenheid. 
Hierbij blijven we uiteraard trouw aan onze visie waarbij er geroteerd wordt onder de ploegen en 
waarbij resultaat ondergeschikt is. 
We beseffen heel goed dat dit misschien niet altijd makkelijk is voor iedereen maar we zijn ervan 
overtuigd dat deze werkwijze vanaf de middenbouw zijn vruchten zal afwerpen. 
 
2 ploegen vraagt natuurlijk extra begeleiding en die hebben we gevonden. 
Bij de U7 blijven Steven en Michael de hoofdtrainers. Andy Ovaere en Stijn Godefroidt springen in 
waar nodig. 
Bij de U9 hebben Lorenzo Vanherweghe en Mike Tytgat zich geëngageerd om de bijgekomen U9 te 
begeleiden. 

Alvast een dikke merci hiervoor. 👍 
 
De U6 spelen sedert nieuwjaar ook in competitie.  
In Otegem maken Tine en Anthony voldoende veldjes zodat alle spelers aan bod kunnen komen.  
Op verplaatsing is dat helaas niet altijd mogelijk om alle spelers mee te nemen afhankelijk van de 
tegenstander. 

Ook hier dikke pluim 👍 
 
Middenbouw : 
Bij U10 , U11 en U13 loopt alles verder zoals het hoort. 
 
Toch het vermelden waard is onze U13 die het tot in de 8-finales van de Jeugdcup Nieuwsblad 
geschopt heeft. Helaas waren de buren van Ingooigem te sterk maar toch een mooi parcours 
afgelegd. 
 
Bovenbouw : 
De U17 heeft een moeilijk 1ste half seizoen afgesloten met een overwinning en lijkt nu door te gaan 
op zijn elan met 3 overwinningen in 4 wedstrijden en een voorlopig 2de plaats. 
Goe bezig ! 

Voorwoord 

Spelers , teamleiders en teammanagers 



 
 

                                                                                                                                                                  

februari 2020 

 
Medewerkers seizoen 2020-2021 
 
We zijn ook al terug druk bezig met de voorbereiding naar volgend seizoen toe. 
 
Vele posities zijn reeds ingevuld maar we zijn toch nog op zoek naar enkele trainers/begeleiders. 
Vooral dan voor onze jongste spelers U6 en U7.  
Hiervoor is absoluut geen diploma of grote kennis van 
voetbaltaktiek vereist. Enkel een gezonde motivatie om 
de kinderen op een plezante manier kennis te leren 
maken met de bal en het spelletje voetbal. 
 
Ook helpende handen voor allerhande taken zijn steeds 
welkom. 
Dit kan gaan van helpen voor en na de wedstijden tot 
bijvoorbeeld administratieve taken waarvoor je echt 
geen grote voetbalfan hoeft te zijn maar wel wil helpen 
om onze kinderen op een georganiseerde manier een 
leuke voetbalvoor- of namiddag te bezorgen.  
 
Wie hierin wel interesse heeft of iemand kent die hier wel interesse voor heeft kan zich steeds 
richten tot de jeugdvoorzitter Steven Dessein , TVJO Tom Dewinter of de trainers zelf. 
 
Rotatietraining 
Op dinsdag 25/02 is er nog eens een rotatietraining voor U10,U11 en U13 samen. 
Op woensdag 26/02 voor U7,U8 en U9 samen. 
Ouders en spelers zullen hier nog meer over horen via hun teamleiders. 
 
 
 
 
 
                              
Materiaal 
Om voldoende veldjes voor U6 te kunnen maken hebben we nog een 4tal opblaasbare 
dribbeldoeltjes aangekocht. 
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11 en 13 april Paastornooi 
Op 11 en 13 april houden we terug ons jaarlijks paastornooi. 
We hopen jullie allen massaal te mogen verwelkomen. 
 
06 juni Ommegangsontbijt 

Ook een vaste waarde op de kalender is ons ontbijtbuffet op de zondag van Otegem Ommegang. 
Vorig jaar mochten we meer dan 100 eters verwelkomen. 
Hopelijk kunnen we dit terug evenaren. 
 
Fotoboek 
 
Bij deze wil ik ook ons nieuw fotoboek in de kijker stellen. 
Dit is een boek met foto’s van alle ploegen en spelers. 
Het boek kost 10 Euro. Hiervoor krijgt U naast het boek ook de ploegfoto en persoonlijke foto 
digitaal doorgestuurd. 
Meer info kan U bekomen bij jullie teammanager of teamleider. 
 

 
 

 

Met Sportieve Groeten, 

Jeugd Blauwvoet Otegem 

EVENEMENTEN & VARIA 


