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NIEUWSBRIEF 6  - seizoen 2020-2021 

 

Corona update 

Voorlopig blijft alles zoals het is.  Op 25/1 zal VoetbalVlaanderen beslissen over het opstarten 

van de competities.  Met u hopen we dat dit zal kunnen doorgaan voor het jeugdvoetbal.   

 

Verkeersituatie aan de Poezelhoek 

Voor en na trainingsmomenten is er op de Poezelhoek een drukte van af- en aanrijdende auto’s, 

en fietsers.  Daarenboven is de parking op de Poezelhoek niet goed verlicht.  Als voetbalclub zijn 

wij vragende partij bij de gemeente om hier een veiligere situatie te creëren.  We vragen u 

echter om vooral zeer goed op te letten. 

Adviezen: 

• Rij rond het groeneiland op de parking, gebruik het als een rondpunt.   
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• Zet je kind af aan de eerste poort (d’Hoeve).  Vanaf maandag 25/01 is de ingang naar 

terrein 1 langs de eerste poort voor de hoofdtribune. 

 

 

• Fietsers dragen bij voorkeur een fluohesje en rijden met verlichting aan! 

• Als je parkeert om te wachten op het einde van de training, doe dit dan op de parking en 

niet langs de straatkant. 

• Het zou ook fijn zijn voor het milieu om de motoren niet te laten draaien tijdens het 

wachten. 

• Wij vragen aan de gemeente om een betere straatverlichting te voorzien in deze zone. 
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Wist je datjes 

Wist je dat…het bord “FC Gullegem Jeugd, meer dan voetbal alleen” aan de ingang van terrein 1 

boven het secretariaat volledig af is.  Prachtig verlicht willen we onze visie duidelijk in beeld 

brengen. 

Wist je dat….er nieuwe zitjes in de dugouts op terrein 1 komen.  De houten banken worden 

vernieuwd en voorzien van telkens 12 rode zitjes.  Professioneel. 

Wist je dat… de trainer van de eerste ploeg afscheid neemt en naar SV Diksmuide trekt.  De 

nieuwe trainer wordt Peter Devos.   

Wist je dat….er nu al meer dan 60 inschrijvingen zijn voor het voetbalkamp in juli. 

Wist je dat…er reeds 45 inschrijvingen zijn voor de stage in de Krokusvakantie. Er zullen 

maximum 2 bubbels gemaakt worden. 

Wist je dat…. jeugdtrainer Roberto onze club binnenkort verlaat om terug te keren naar zijn 

geliefde Portugal.  We wensen hem veel succes! 

Wist je dat…. er met de komende paasactie ‘chocoladeverkoop ten voordele van de 

jeugdwerking’ opnieuw een reusachtige chocoladepaashaas te winnen zal zijn, gesponsord door 

Lucardi uit Heule. 

 

Voetbalstage Krokusvakantie 

 

In de Krokusvakantie organiseert de jeugdwerking een voetbalstage. 

Inschrijven kan je via deze link:  http://fcgullegem.be/jeugdinfo/krokusstage-15-2-19-2-

2021/ 

 

5 dagen voetbal en multimove. 

De stage gaat door van 15 februari 2021 tot en met 19 februari 2021. 

Voor jongens en meisjes vanaf °2015 t.e.m. °2008. 

We bieden een volledig dagprogramma voetbal en multimove! 

De kostprijs voor deze stage bedraagt €125 voor een eerste kind, €115 voor een tweede kind, 

€100 voor een derde kind. 

In deze deelnameprijs zijn verzekering, hapjes en drankjes, 5 trainingssessies per dag en 

mogelijke opvang vanaf 7u30 tot en met 17u15 inbegrepen. 
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Voetbal- en keeperstage Paasvakantie 

4 dagen voetbal 

De stage gaat door van 12/4 tot en met 16/4 niet op woensdag. 

Voor jongens en meisjes vanaf °2015 t.e.m. °2006. 

We bieden een volledig dagprogramma voetbal inclusief warme maaltijd. 

KOSTPRIJS: eerste kind: € 100, tweede kind € 90€, derde kind € 80 

In deze deelnameprijs zijn verzekering, hapjes en drankjes, 5 trainingssessies per dag en 

mogelijke opvang vanaf 7u30 tot en met 17u15 inbegrepen. 

Voor meer informatie: http://fcgullegem.be/wp-content/uploads/2018/04/Paasstage-2021.-

UITNODIGING-1.pdf. 

 

Voetbalkamp Juli 

In de eerste week van de zomervakantie organiseert de jeugdwerking een voetbalkamp. 

Inschrijven kan je via deze link: 

http://fcgullegem.be/jeugdinfo/voetbalkamp-2021/ 

5 dagen voetbal en plezier. 

Het voetbalkamp gaat door van 5 juli 2021 tot en met 9 juli 2021. 

Voor jongens en meisjes vanaf °2015 t.e.m. °2008. 

We bieden een volledig dagprogramma voetbal! 

De kostprijs voor deze stage bedraagt €155 voor een eerste kind, €145 voor een tweede kind, 

€100 voor een derde kind. 

In deze deelnameprijs zijn verzekering, warm middagmaal, hapjes en drankjes, 5 

trainingssessies per dag en mogelijke opvang vanaf 7u30 tot en met 17u15 inbegrepen. 
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Voetbalstage Augustus 

 

Info op http://fcgullegem.be/jeugdinfo/voetbalstage/  inschrijvingen mogelijk na de Paaststage. 

 

De spelregels 

 

Wist je dat er bij wedstrijden 8 tegen 8 een verschil is van speelveld voor de ploegen U10/U11 ten opzichte van 

de ploegen U12/U13? Beide worden op een half veld gespeeld met als flanklijn sowieso de middellijn als grens. 

Bij de U10/U11 loopt de andere flanklijn gelijk aan de lijn van het strafschopgebied (“de 16”, weet je wel). De 

doellijn loopt dan van de zijlijn van een regulier veld tot aan de tegenoverliggende verlenging van het 

strafschopgebied. Voor de U12/U13 wordt over de hele breedte van het veld gespeeld en wordt de andere 

flanklijn (overzijde van de middellijn, dus) gevormd door de lijn lopende langs het doelgebied. Afhankelijk van 

het hoofdveld waarop gespeeld wordt komt dit overeen met een afmeting van “30 à 35 meter” op “40 à 50 

meter” voor onze U10/U11; en “40 à 45 meter” op “50 à 60 meter” voor de spelertjes U12/U13 (een beetje 

vreemd als je weet dat een voetbalveld 11 tegen 11 tot 75 meter breed kan zijn). Onze kleinste spelertjes in de 

wedstrijdvorm 5 tegen 5 (U8/U9) spelen op een veld met een afmeting van 25 op 35 meter. 

 

 

Wist je trouwens de “de 16” eigenlijk meer de “16-en-een-half” zou moeten heten? De vreemde afmeting komt 

van de “18 yards”-lijn (die Britten weten overal wel hun stempel te drukken). Door de Britten staat de “penalty-

stip (ook al een Engels woord) op 11 meter; eigenlijk 12 yards. En het doelgebied van hierboven is eigenlijk 5,5 

meter lang wat overeenkomt met 6 yards. Er is over nagedacht: 6, 12, 18… Rond de middenstip staat een cirkel 

getrokken met een straal van 9,15 meter (ofte 10 yards). Het halvemaantje voor het strafschopgebied staat 

trouwens ook op 9,15 meter van de strafschopstip. 

Meer info: www.voetbalvlaanderen.be 


