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Beste teamleiders , teammanagers , ouders, spelers , sympathisanten , 

Vorig seizoen waren we reeds gestart met het verspreiden van een nieuwsbrief naar de teamleiders 
en teammanagers. 
Dit seizoen willen we dit graag uitbreiden naar de spelers , ouders en iedereen die het goed meent 
met onze club en het verdient op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in de club en in het 
bijzonder de  jeugdwerking. 
 
 
 
 
 
 
 

Ploegnieuws 
Elke ploeg is ondertussen al enkele weken bezig. 
Alle plaatsen teamleider en teammanager waren bij de start ingevuld. 
We stelden echter met veel blijdschap vast dat het aantal leden de voorbije weken met 
mondjesmaat bleef stijgen. 
 
In die mate zelfs dat we voor onze U7 extra medewerker(s) gezocht hebben om deze groep te 
versterken. We zijn dan ook heel tevreden dat Andy Ovaere en Stijn Godefroidt zich geëngageerd 
hebben om de extra wedstrijdjes die we voor deze groep plannen te willen begeleiden. 
 
Ook voor de U6 zijn we gezien de vele inschrijvingen nog op zoek naar versterking om Tine en 
Anthony vooral op training bij te staan. 
Wie zich geroepen voelt of iemand kent die het wel ziet zitten om 1x per week een training te 
assisteren mag zeker Tom Dewinter (TVJO) of Steven Dessein (Jeugdvoorzitter) contacteren. 
 
Samenwerkingen 
Dit seizoen hebben we een samenwerking voor de U13 met Zwevegem Sport en voor de U17 met 
Sparta Heestert. 
Dit om mekaar te helpen indien er een ploeg een tekort aan spelers heeft op zaterdag. 
Dit is al enkele keren nodig geweest voor de U17. Ondertussen hebben we een mooie kern van 16 
spelers zodat dit in de toekomst minder zal nodig zijn.  
Sedert dit seizoen zijn we ook netwerkclub van KV Kortrijk. Dit betekent dat onze spelers als eerste 
de kans krijgen om zich in te schrijven bij stages , er zijn ook stages voor onze jeugdtrainers. 
Mogelijks kunnen onze spelers ook eens voorlopen op een wedstrijd. 
 
Rotatietraining 
Nu alles stilaan op zijn pootjes aan het vallen is voelen we ons klaar om op het eind van de maand 
oktober onze eerste rotatietraining te organiseren. 
Op dinsdag 29/10 is er rotatietraining voor U10,U11 en U13 samen. 
Op woensdag 30/10 voor U7,U8 en U9 samen. 
Ouders en spelers zullen hier nog meer over horen via hun teamleiders. 
 
 

Voorwoord 

Spelers , teamleiders en teammanagers 
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Jeugdcup Nieuwsblad 
Voor deze jaarlijkse bekercompetitie zijn voor Otegem dit seizoen U8 , U9 , U10 en U13 
ingeschreven. 
De eerste wedstijden worden gespeeld op woensdag 23 oktober. 
Verdere info wordt zeker nog verspreid via onze facebookpagina KVBlauwvoetOtegemOtegem en 
website http://www.blauwvoetotegem.be  
 
 
                                     
 
 
Trainingsmateriaal 
Een deel van de opbrengsten van vorig seizoen zijn terug geïnvesteerd in nieuw trainingsmateriaal 
zoals ballen , ballennetten , palen , kegels  ,… 
Ook hebben we alle jeugddoelen voorzien van nieuwe netten. 
 
We kunnen vanaf nu ook ons prachtig kunstgras terrein in gebruik nemen 
Ook hiervoor waren enkele investeringen nodig waarbij de jeugd zijn steentje bijdraagt ;  
Tegengewichten voor de doelen , karren om de doelen ergonomisch te verplaatsen , een 
borstelmachine, .. 
Langs deze weg willen we ook nog eens vragen het nieuwe veld met zorg te behandelen en de 
richtlijnen te respecteren. 
 
 
 
 

 
TE NOTEREN DATA 
 
Inwijding Kunstgrasveld 02/11/19 
Op zaterdag 2 november wordt het kunstgrasveld feestelijk ingewijd. 
Eerst wordt o.a. een wedstrijd gespeeld met oud-spelers. Om 18h speelt dan het eerste elftal hun 
competitiewedstrijd. 
 
Kaarting 15+16/11/19 
Op 15+16/11 houden we terug onze jaarlijkse kaarting. 
Dit jaar maken we er terug een 2-daagse van. 
Net zoals vorig seizoen willen we onze spelers extra motiveren om kaarten te verkopen door bij elke 
ploeg de speler die het meeste kaarten verkoopt te belonen met een voetbal. 
 
Veldloop 14/12/19 

Op zaterdag 14/12 houden we onze 2de recreatieve veldloop voor jong en minder jong. 
We hopen om hier terug veel van onze jeugdspelers te mogen ontvangen alsook hun vrienden en 
vriendinnen en ouders. 
 

EVENEMENTEN 

Materiaal 

http://www.blauwvoetotegem.be/
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Met Sportieve Groeten, 

Jeugd Blauwvoet Otegem 


