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Beste teamleiders , teammanagers , ouders, spelers , sympathisanten , 

Na een verwarrende periode van allerlei verschillende aanbevelingen van de voetbalbond in het 
kader van de covid-19 pandemie zijn we toch op min of meer normale manier kunnen van start gaan 
met het nieuwe seizoen. We hopen met z’n allen dat het zo kan blijven. 
In elk geval zijn zowel spelers als trainers met volle goesting er terug ingevlogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploegnieuws 
Dit seizoen verwelkomen we terug enkele nieuwe gezichten in onze jeugdwerking : 
We zijn als bestuur heel verheugd dat verschillende spelers van de vernieuwde beloftenkern met 
vooral Otegemse roots interesse toonden om in de jeugdwerking te stappen. 
Brecht Coorevits (U7) , Joris Vaneeckhout (U12) , Marco De Zutter (U12) en Jeroen Waelkens (U15) 
hebben de jeugdwerking vervoegd. 
Verder verwelkomen we ook Evi Willems (U6) , Mathieu Lammers (U11) , Dylan Soens (U11) , 
Christophe Opsomer (U15) en Steve Vanden Bossche (U12 + jeugdbestuur) 

Succes aan allen !! 👊🐼 🐼🐼 
 
 
Samenwerkingen 
Dit seizoen hebben we terug een samenwerking met Zwevegem Sport en Sparta Heestert. 
Vooral voor U10 en U15 zal de samenwerking met Heestert vrij nauw verlopen. 
We proberen elkaar hierbij te helpen waar we kunnen. 
Niet altijd evident maar we zijn beide ervan overtuigd dat de ‘kleintjes’ elkaar moeten steunen. 
 
We blijven 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 en zijn er geregeld 
mogelijkheden om als ploeg goedkoop naar een wedstrijd te gaan kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

Spelers , teamleiders en teammanagers 
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Trainingsmateriaal 
Ondanks enkele financiële tegenvallers vanwege het coronavirus (paartornooi , ontbijt , ..) blijven 
we investeren in trainingsmateriaal zodat onze jeugdspelers in goede omstandigheden kunnen 
trainen en spelen. 
Aankopen dit seizoen zijn o.a. 4 vaste dribbeldoelen en Select-ballen voor de middenbouw. 
 

 
 
Ook nog een grote dankuwel aan Velosliko (Fietspeciaalzaak) voor de drankbidons , Snoepgoed 
(Webwinkel snoepgoed) en Landouw (kindvriendelijk restaurant) voor het hernieuwen van  de  
tenues U8 en U6. 
 
 
Audit 
Op 31 augustus is onze club doorgelicht geweest door de mensen van Double Pass. 
 
In november mogen we een eerste verslag verwachten waar onze jeugdwerking goed en minder 
goed voor de dag komt. 
In april 2021 volgt het uiteindelijk rapport  waarmee we aan de slag kunnen. 
 
In elk geval van harte bedankt aan iedereen die de enquete heeft ingevuld. 
Boven verwachting heeft meer dan de helft van de uitgenodigden dit gedaan. Bedankt !! 
 
  

Organisatie 
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Voetbalvisie 
Vanwege de corona hebben we op de inschrijvingsdagen geen presentatie kunnen geven. 
Volgend punt zou zeker aan bod gekomen zijn en willen u bij deze toch meegeven. 
 
Meer bepaald onze toekomstvisie die wij als club voor ogen hebben om op termijn zoveel mogelijk 
eigen jeugd bij ons te houden én te kunnen laten doorvloeien naar beloftenkern en fanion. 
 
U6-U7 : kennismaking met het voetbal zonder veel tactische richtlijnen. 
 Basistechnieken aanleren (Ik en de bal) 
 Motoriek aanscherpen 
 
U8-U9 : basiskwaliteiten : balcontrole , korte pas 
 Eerste basis tactisch : positioneren bij balverlies , vrijlopen bij balbezit 
 
U10-U13 : technische vaardigheden verfijnen 
 Balbezit : Leren uitvoetballen onder druk , vrijlopen en aanspeelbaar worden 
 Balverlies : juiste positie , zo snel mogelijk terug de bal veroveren 
 
U15-U17 : technische vaardigheden verfijnen 
 Fysieke paraatheid : basisconditie op pijl brengen en houden , weerstand 
 Teamtactics :  1-4-3-3 onder de knie krijgen (o.a. zone-voetbal , ..) 
 
Waar we naar streven : verzorgd doelgericht voetbal van achteruit met veel beweging en met de 
nodige inzet en pressing bij balverlies. No sweat no glory. 
 
U merkt , ook wij hebben een leerplan om uw kinderen een kwaliteitsvolle opleiding te geven zonder 
daarbij onze complexloze familiale sfeer op te geven. 
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TE NOTEREN DATA 
 
KoekjesVerkoop-Kaarting 13+14/11/19 
Op 13+14/11 houden we terug onze jaarlijkse kaarting. 
Via de kaarten kan u zoals steeds ook gewoon de koekjes kopen en deelnemen aan de tombola. 
Hoe de kaarting zelf praktisch zal georganiseerd worden verneemt u binnenkort. 
 
 
Algemene Eindejaarstraining 12/12/19 

Op zaterdagnamiddag 12 december willen we nog eens alle jeugdspelers samen hebben voor hun 
verdiende winterstop. 
 
Programma : 
15h-16h15 Rotatietraining U7-U15 
16h30-17h Vriendschappelijke Wedstrijd U6 
18h : competitiewedstrijd Fanion Blauwvoet Otegem – KVK Avelgem 
 
Bij deze namiddag/avond zorgen we voor de nodige eindejaarsfeer. 
 
 
 
 
 
 
Met Sportieve Groeten, 

Jeugd Blauwvoet Otegem 

EVENEMENTEN 


