
Naam bedrijf 

Nieuwsbrief 

JEUGD BLAUWVOET OTEGEM 

Om iedereen in optimale 

omstandigheden te kunnen laten trainen 

en wedstrijden spelen blijven we continu 

in materiaal investeren. 

Werd onlangs aangekocht :  

• Select ballen maat 3 voor U6-U9 

• Ballenpomp 

• Nieuwe junior doelen 5x2m 

(worden binnenkort geleverd) 

MATERIAAL 

VOORWOORD 

Beste trainers , ouders , spelers , bestuursleden , sympathysanten, 

Het nieuwe seizoen is al terug enkele weken op gang getrokken. 

De start was gelukkig op een vrij normale manier zodat iedereen terug zorgeloos kon genieten 

van het jeugdvoetbal.  

We waren ook verheugd te zien dat heel wat nieuwe spelertjes de weg gevonden hebben naar 

het Otegemse jeugdvoetbal. 

Helaas kwam het virus de laatste weken terug de kop opsteken. 

We verwachten eerlijk gezegd de komende weken nog her en der positief geteste spelers. 

Als jeugdbestuur hanteren we de regel dat wie niet naar school mag ook niet mag trainen of 

wedstrijden spelen. 

Daarom is afgesproken met de trainers dat we voor elke ploeg match per match gaan bekijken 

en zien of en hoe we aan voldoende spelers geraken om de wedstrijden te kunnen spelen. 

Hier hopen we op ieder zijn flexibiliteit en begrip, spelers , trainers en ouders. 

Spelers zullen misschien wel eens met een ander team of 2 wedstrijden moeten spelen. Dit 

alles in de mate van het mogelijke natuurlijk. 

 

Hoe dan ook , we blijven ons met het jeugdbestuur en de trainers inzetten om élke speler 

plezante en leerrijke trainingen en voldoende speelminuten tijdens de wedstrijden aan te 

bieden. 

TEAMLEIDERS / TEAMMANAGERS 

Onder de teamleiders en teammanagers zijn er 

een aantal nieuwe gezichten. 

Andy Van Hastel neemt  de U6 voor zijn rekening 

en wordt hierbij bijgestaan door Gilles Leclercq. 

Bij de U7 verwelkomen we Femke 

Vandemeulebroecke. 

Robbe Coorevits en Lowie Smet trainen de U9. 

Robbe heeft trouwens ook het jeugdbestuur 

versterkt en wordt hierin jeugdcoördinator 

Onderbouw. 

Bij de U11 is Mike Tytgat (foto ontbreekt) de 

nieuwe teammanager. 

Aan allen veel succes gewenst !! 

KOEKENVERKOOP 
 
Binnenkort start net als vorig jaar onze 
koekenverkoop. 
We hopen dat jullie terug massaal koeken gaan 
kopen en verkopen. 
Normaal gezien hebben de spelers reeds een 
formulier meegekregen en hebben de ouders 
tem U12 dit ook via mail ontvangen. 
 
De brief voor aanvragen koeken is ook te vinden 
op onze website. 

VARIA 

STARTDAG JEUGD 14/08/2021 

Op zaterdag 14 augustus organiseerden we terug de startdag van de jeugd. 

Het werd een gezellige namiddag/avond waarbij de spelers via de rotatietraining met 

verschillende trainers konden kennismaken en vice-versa. 

De spelers mochten hun gloednieuwe trainingsoutfit showen. En ook waren de nieuwe 

tenues te bezichtigen. 

Van harte bedankt aan alle sponsors die dit mogelijk gemaakt hebben. 

Alle foto’s van deze dag zijn trouwens te bekijken via de facebookpagina KV Blauwvoet 

Otegem 4148  

U kan ons sedert dit seizoen trouwens ook volgen op onze instagram-pagina  

www.instagram.com/blauwvoet_otegem 

MET SPORTIEVE GROETEN 

JEUGDBESTUUR BLAUWVOET OTEGEM 

Oktober 2021 

KLEEDKAMERS 

Na vele uurtjes werk en nog een serieuze eindsprint zijn onze vernieuwde kleedkamers toch 

klaar geraakt tegen de eerste wedstrijden op 4 september. 

WEBSHOP 

Sedert dit seizoen heeft Blauwvoet 

Otegem ook een eigen webshop. 

Via deze weg kan u allerlei kledij en 

materiaal zelf rechtstreeks aankopen. 

De webshop is te bereiken via het 

hoofdmenu op onze website 

www.blauwvoetotegem.be  

 

In samenwerking met de gemeente Zwevegem werden de 

douches , sanitair en verlichting volledig vernieuwd alsook 

zijn alle kleedkamers geschilderd en werden nieuwe 

banken en haakjes geplaatst. 

Van harte dank aan iedereen die dit heeft helpen 

verwezenlijken.  

EN DE KAARTING DAN … ? 
 
 
Geen paniek , onze traditionele kaarting met pirobak 
verdwijnt niet maar zal begin 2022 georganiseerd worden. 
 
 
 
Meer info hierover volgt nog  

http://www.blauwvoetotegem.be/uncategorized/koekenverkoop-tvv-jeugd-blauwvoet-otegem/
https://www.facebook.com/BVOtegem/?__tn__=%2Cd
https://www.facebook.com/BVOtegem/?__tn__=%2Cd
http://www.instagram.com/blauwvoet_otegem
http://www.instagram.com/blauwvoet_otegem
http://www.blauwvoetotegem.be

