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NIEUWSBRIEF 1  - augustus 2020 - seizoen 2020-2021 

 

Voorwoord door de voorzitter van de jeugdwerking 

 

Ook in moeilijke tijden willen we jullie een goede voetbalopleiding blijven aanbieden.  Het 

belangrijkste is vooral dat het leuk is en dat elke training en elke wedstrijd een plezier is.  Het 

bestuur zal er alles aan doen om dit seizoen zo vlot mogelijk te laten verlopen, ondanks de 

Covid-19 omstandigheden. 

Jaar na jaar zien we het aantal jeugdspelers bij eerste ploeg en beloften toenemen en dat doet 

deugd om te zien.  Dit toont aan dat onze jeugdwerking langzaam maar zeker zijn vruchten 

afwerpt. 

Veel succes aan alle spelers, supporters en medewerkers van de jeugdwerking. 

John Vandecaveye 

 

COVID-19 trainingen - wedstrijden 

 

FC Gullegem heeft er voor gezorgd dat alle maatregelen genomen werden om veilig te kunnen 

voetballen, maar ook om veilig een pintje te kunnen drinken in onze kantine.  Overal is handgel 

voorzien, het materiaal en de kleedruimtes, alsook het sanitair en het kantinemeubilair wordt 

zeer regelmatig ontsmet.   

Wij vragen vriendelijk om u steeds te registreren wanneer u in de kantine komt en om overal 

een mondmasker te dragen waar het gevraagd wordt.   

Samen kunnen we dit virus verslaan!  

 

Prosoccerdata 

 

Vergeet niet jullie account te activeren voor prosoccerdata!  Heb je vragen hierover kan je 

terecht bij Nancy.Christiaens@fcgullegem.be 
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Infomomenten 

 

Door de Corona-omstandigheden kan dit seizoen voorlopig geen infosessie over onze werking 

doorgaan. 

Omdat het toch belangrijk is jullie onze missie en visie te laten kennen, alsook de accenten voor 

de jeugdopleiding voor dit seizoen. 

Vorig seizoen waren de doelstellingen op korte termijn de volgende : 

- positieve vibe binnen de club 

- "teamspirit" binnen onze ploegen 

- technisch, aanvallend en dominant voetbal 

Dit seizoen werken wij verder op deze basis maar komt er nog een heel belangrijke doelstelling 

bij : "MOTIVATIE". 

Wij willen onze jeugdspelers zien trainen en spelen met volle goesting om zo uit te 

groeien tot enthousiaste en zelfbewuste voetballers die zich goed voelen in hun vel. 

 

Daarom hebben we een kort filmpje opgenomen waarin we wat info geven. 

U zal ook al onze medewerkers en trainers zien passeren. 

Let wel; acteren zit niet echt in ons bloed…, maar het was toch leuk om te maken. 

U kan de video bekijken op deze link:  Infovideo FC Gullegem Jeugd  geluid op maximaal! 

 

Trooper 

 

Koop je online, passeer dan eerst via trooper.be ! 

Dan krijgt de jeugdwerking een stukje van je aankoop terugbetaald.  

Zo kregen we tot nu toe al € 258.   
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Kledij 

 

Heb je de pasdagen in juni en augustus gemist, kom dan zeker eens langs in de clubshop. Die is 

elke dinsdag en elke woensdag open van 18u30 tot 20u, tot en met eind september. Reserveer 

uw plaatsje via het document dat ophangt in de gang van het jeugdcomplex. 

Bijbestellen kan altijd via kledij@fcgullegem.be. Je vindt op de webshop het overzicht van wat er 

mogelijk is. 

 

Wist je datjes  

 

Wist je dat…  we een nieuwe algemeen manager voor FC Gullegem hebben.  Bart Van Hoorde.  

Doordat Bart ook jeugdmanager is wil de club de samenwerking tussen jeugd en eerste ploeg 

nog beter laten verlopen en synergieën zoeken. 

Wist je dat… onze infrastructuur een mooie opfrissing kreeg.  Dankzij sponsors voor het 

materiaal en vele helpende handen werd veel werk verzet.  

Wist je dat… voor de onderbouw nieuwe wedstrijdtenues worden aangekocht.  De oude 

wedstrijdtenues zullen geschonken worden aan een project voor jonge voetballertjes in Afrika.  

Wist je dat…. spelers van FC Gullegem steeds gratis de wedstrijden van de eerste ploeg kunnen 

bijwonen als ze in hun FC Gullegem kledij komen. 

Wist je dat… we 2 toestellen van Ledsreact hebben aangekocht om de cognitieve trainingen nog 

beter en uitdagender te maken.  Hier zie je daar een filmpje over. 

Wist je dat…. je via de mutualiteit een teruggave van een deel van het lidgeld kan verkrijgen.  

Documenten hiervoor mogen afgegeven worden aan de trainers of bij Patrick in het secretariaat. 

Wist je dat….je best alle kledij duidelijk naamtekent.  Martine verzamelt de verloren voorwerpen 

in het waskot. 
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Lifestyle  

 

AANKOOP VOETBALSCHOENEN...  

Onze (voetbal)schoenen zijn als de autobanden voor de auto: van levensbelang. Vele klachten 

(rugproblemen, knieklachten, liesproblemen, spierletsels,...) op latere leeftijd, maar soms ook op 

jongere leeftijd, komen voor omdat men (jarenlang) met verkeerd schoeisel loopt MAAR ook mee 

sport (voetbalt)!!  

Bij de aankoop van een goede voetbalschoen, maar ook bij een gewone schoen, is niet de kleur 

belangrijk. Een goede (sport)schoen, én dit zeker bij een opgroeiende sporter, moet aan 4 

voorwaarden voldoen:  

- een stevige hak hebben die steun biedt aan de hiel  

- in het midden mag de zool niet plooibaar zijn  

- alléén vooraan mag de zool plooien  

- men heeft de juiste lengte indien er achter de hiel nog plaats is voor de dikte van een vinger.  

Ook dagelijks rondlopen met niet gebonden veters (én dus géén steun aan de enkel), zal 

onvermijdelijk leiden tot klachten op latere leeftijd. 

In de clubshop kan je een kortingsbon krijgen voor de aankoop van sportmateriaal bij 

Sport Lauwers:   kledij@fcgullegem.be 
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www.fcgullegem.be  kledij@fcgullegem.be 

FC GULLEGEM: Extra Kledij voor speler 
 

Geboortejaar ___________  Naam  ____________________________________   

Artikel Prijs maat 
116 -> 164 

Prijs maat 
S -> XXL 

Maat Aantal Prijs Totaal 

Tshirt 20 € 23,5 €   
 

 

Short 15 € 17,5 €   
 

 

Regenjas 27,5 € 32 €   
 

 

Winterjas 55 € 70 €   
 

 

Polo 23,5 € 27 €   
 

 

Top 30 € 35 €   
 

 

TEC trainingsbroek 25 € 30 €   
 

 

Keepertrui 30 € 35 €   
 

 

Wedstrijdshort Rood  15 € 17,5 €   
 

 

Wedstrijdshort Zwart  15 € 17,5 €   
 

 

Pull met kap 20 €   
 

 

Kousen Rood 7 € 
    

Kousen Zwart 7 € 
    

Rugzak 25 € 
   

Sporttas klein 25 € 
   

Sporttas medium 28 € 
   

Sporttas groot 31 € 
   

Naamplaatje 4 € 
   

Rode Drinkfles 5€ 
   

Rode Skibuf 5 € 
   

te betalen op rekening  BE95 0015 4548 7458  
met vermelding KLEDIJ + naam speler + geboortedatum 

TOTAAL 
 

 

 



 

 

 

 

  

 #coronaproof  

 SAMEN VEILIG  

 VOETBALLEN 

 
  

 Denk eraan: 

 

 

 Hou voldoende afstand, minstens 1,5 meter 
 

 

 Mondmasker verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van 
 onze campussen 
 

 

 Was & ontsmet je handen zoveel mogelijk  

 

 
 Vermijd fysiek contact 

 
 

  
 Onze kantine is open, gelieve zich te houden aan de regels 
 van de kantine  


