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NIEUWSBRIEF 8  - seizoen 2020-2021 

 

Corona update 

Voorlopig blijft alles zoals het is.   Eind maart staat opnieuw overleg gepland tussen de overheid 

en de voetbalbond.  We hopen dat er tegen dan versoepelingen kunnen zijn en dat we opnieuw 

wedstrijden kunnen spelen, want we zijn er meer dan klaar voor!    

We zien regelmatig ouders die afspreken op de parking voor een babbeltje.  Respecteer hierbij 

de Corona regels. Hoe sneller we van deze pandemie af zijn, hoe sneller we terug in onze 

geliefde kantine het glas kunnen heffen. 

Vrijwilligers 

We kunnen binnen onze club niet zonder vrijwilligers.  Daarom zetten we ze graag in de 

bloemetjes.   We danken alle vrijwilligers die FC Gullegem ook in moeilijke omstandigheden 

draaiende houden.  Een lach  op het gezicht van onze spelers na een leerrijke en plezante 

training is waar zij het voor doen.   BEDANKT! 

Wil je ook vrijwilliger worden bij FC Gullegem meld je dan aan bij bart.vanhoorde@fcgullegem.be 

Bij deze nieuwsbrief hoort ook een vacature overzicht voor nieuwe vrijwilligers voor onze 

jeugdwerking.  Misschien is het iets voor u ? 
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Verkeersituatie aan de Poezelhoek 

Update: 

We hebben de verkeerssituatie aangekaart bij het gemeentebestuur.  O.a. schepenen Geert 

Breughe en Lobke Maes gaan hiermee aan de slag.  We hopen dat we snel een verbetering 

krijgen van de verkeerssituatie. 

Herhaling: 

• Rij rond het groeneiland op de parking, gebruik het als een rondpunt en zet je kind af aan 

de eerste zwarte poort. 

               

 

 

Wat willen we bereiken bij de gemeente? 

• Een duidelijke indicatie van de rijrichting zodat het groeneiland een soort rond punt 

wordt. 

• Een duidelijk afgebakende kiss and ride zone waar je je kind veilig kan afzetten. 

• Betere verlichting van de omgeving. 

• Een algemene opfrissing van de parkingzone. 
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Wist je datjes 

Wist je dat…de vrijwilligers van de eerste ploeg, die verantwoordelijk zijn voor de accommodatie, 

niet stilzitten.  Met dank aan sponsors AD-Megatec en Jan Hanssens werden de 2 dug-outs op 

terrein 1 vernieuwd. 

 

Wist je dat….Gaby Demanet, clubondersteuner van Voetbal Vlaanderen, een uitgebreid bezoek 

bracht aan onze club.  Na een zeer interessante uiteenzetting over o.a. 2vs2 competitievoetbal 

voor U6 en meisjesvoetbal werd de club nog eens helemaal doorgelicht.  En Gaby zag dat het 

goed was      . 

Wist je dat… de voetbalstage in de krokusvakantie een succes was met 62 enthousiaste jongens 

en meisjes.  In het begin was het bère koud, maar de zon kwam er toch door.  Wil je een 

impressie zien van tijdens de stage? Er is een youtube video over multiskills, ledsreact en 

balgevoel oefeningen van tijdens de stage:  Video krokusstage. 

Wist je dat….er nu al meer dan 90 inschrijvingen zijn voor het voetbalkamp in juli. Je kan nog 

steeds inschrijven via de website: voetbalkamp juli 

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.  De opbrengst gaat rechtstreeks naar de jeugdwerking.  Hier kan je paaseitjes 

kopen:   FC Gullegem Chocoladeactie  

Wist je dat ….er op 5 april bij FC Gullegem een footbalista evenement doorgaat van 

Voetbalvlaanderen.  Op Paasmaandag in de namiddag kunnen meisjes U13 zich komen uitleven 

op ons kunstgrasveld met tal van voetbalactiviteiten.  Inschrijven kan hier:  

danielschaerlaeckens@gmail.com 

Wist je dat…..we goed op weg zijn om een  Hartveilige club  te worden.  Bij de gemeente werd 

een aanvraag gedaan om het AED toestel op een beter bereikbare plaats te hangen en eens dat 

is gerealiseerd, kunnen we onze aanvraag bij het Rode Kruis indienen. 
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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. 

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

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

opvang vanaf 7u30 tot en met 17u15 inbegrepen. 

Voor meer informatie: Paaststage. 

 

Voetbalkamp Juli 

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

Inschrijven kan je via deze link:  Voetbalkamp juli 

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. 

 

Voetbalstage Augustus 

 

Info op voetbalstage Augustus inschrijvingen mogelijk na de Paasstage. 
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Trainer Roberto  

Op 8 maart nemen we afscheid van trainer Roberto.  Hij gaat terug naar zijn geliefde Portugal en 

we wensen hem daar veel succes!  Trainer Roberto kwam in het seizoen 2017-2018 naar FC 

Gullegem.  Hij ontpopte zich al gauw tot een enthousiaste trainer die met die typische zuiderse 

flair van hem zijn ploeg kon motiveren.  Ook naast het veld was Roberto een graag geziene 

trainer die altijd klaar stond om te helpen bij evenementen ten voordele van de jeugdwerking. 

 

Obrigado Roberto! 
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De spelregels 

 

Wist je dat je bij sommige wedstrijden spelertjes kunt tegenkomen die eigenlijk een jaartje te 

oud zijn om in de ploeg van de tegenstander opgesteld te worden? Het kan trouwens in onze 

eigen ploegen ook. Vaak betreft het een meisje. Tot U18 kunnen de meisjes meespelen in de 

jongens-competitie. Ze mogen ook één leeftijdscategorie lager spelen. Zo kan een meisje van 

pakweg 12 jaar (dus eigenlijk een U13) meespelen met de jongens van een U11-ploeg.  

Er bestaat ook zoiets als een “medische afwijking”, bijvoorbeeld door een tragere groei ten 

opzichte van de leeftijdsgenoten. Dit kan voor alle jeugdcategorieën aangevraagd worden (dus 

gewestelijk, provinciaal, interprovinciaal of elite) maar er dient effectief een medische reden voor 

de aanvraag te zijn, bevestigd na een medisch onderzoek door een erkende arts en toegestaan 

door de voetbalbond. 

Voor gewestelijke ploegen bestaat er ook zoiets als de “leeftijdsdispensatie”. Het gaat hier dan 

wel niet om één leeftijdscategorie lager maar wel om één jaar lager (dus een 15-jarige – een 

U16/U17 - die meespeelt in een ploeg met 14-jarigen (dus U15). Dit is mogelijk voor ploegen tot 

en met de U17, maar wederom: enkel gewestelijk. Ze moet ook per ronde (1ste (najaar) en/of 

2de (voorjaar) ronde van de jeugdcompetitie) aangevraagd worden. Dankzij die maatregel 

kunnen nieuwe voetballers, die pas op latere leeftijd met hun sport beginnen, hun vaardigheden 

ontwikkelen in en met een lagere leeftijdscategorie. 

Meer info: www.voetbalvlaanderen.be 

 


