NIEUWSBRIEF
Beste spelers, beste ouders,
Met deze nieuwsbrief willen wij jullie enkele structurele en
sportieve wijzigingen in onze organisatie meedelen evenals wat
info vanuit de club.
Recentelijk hebben wij met de sportieve cel beslist enkele
wijzigingen in de sportieve structuur door te voeren en de
verschillende categories onder de verschillende sportieve
coördinatoren her te verdelen zodanig dat ieder van hen
voldoende aandacht aan elk van de ploegen kan besteden.
Hieronder de nieuwe indeling.
U15 tem A kern : Kurt Herman
U10 tem U13 : Johan Debaere
U6 tem U9
: Christophe Werquin
Kurt blijft algemeen sportief manager en wordt dus
voortaan bijgestaan door Johan en Christophe voor
middenbouw en onderbouw.
Café De Kroone

➢ Na de herfstvakantie wordt de komende weken een project
van techniektraining geïmplementeerd vanaf U8 tem U11
dit gedurende 3 maanden.
Deze techniektraining wordt in samenwerking met
Balbal Vista georganiseerd onder impuls van onze eigen
zeer ervaren Nico Deconinck (ex KV Kortrijk), samen
met Kristof Mortier (ex KV Kortrijk) de drijvende
kracht achter de techniekschool BalbalVista.
Deze techniektrainingen zullen wekelijks op woensdag
van 17u tot 20u doorgaan in 2 blokken zijnde van 17u
tot 18u30 en van 18u30 tot 20u dus per categorie
anderhalf uur om de 2 weken, week 1 en 3 de categories
U8 en U9, week 2 en 4 de categories U10 en U11.
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➢ Tevens kunnen wij ook techniektraining aankondigen
voor de categories U12, U13, U15 en bij gelegenheid
eventueel U17. Deze techniektraining zal gegeven worden
door onze laatste FCEK trainersaanwinst Gustaaf
Pappens, 27 jaar ervaring op het hoogste vlak in het
nationaal jeugdvoetbal oa bij KV Kortrijk, Harelbeke,
Westhoek, KSK Ronse etc, jarenlang scout bij de
Westvlaamse provinciale selectie, begeleider jeugdstages
bij verschillende eerste klasse clubs als Anderlecht,
Standard, KV Kortrijk, AA Gent, Antwerp, Beveren-Waas
Gustaaf komt vanaf november onze rangen versterken en
zal wekelijks een 2 tal categories onder zijn hoede nemen.
Welkom Gustaaf !
➢ Tevens kunnen wij jullie meedelen dat wij deze week na 6
jaar Provinciaal jeugdvoetbal opnieuw de aanvraag voor 3
bijkomende jaren Provinciaal jeugdvoetbal ingediend
hebben.

Café De Kroone

De komende maanden ondergaan wij dus opnieuw een
helse Quality Sports Double Pass Audit die er de laatste
jaren niet gemakkelijker op geworden is. Laat ons hopen
dat wij erin slagen het provinciaal label opnieuw te
behalen.
We zullen er in ieder geval alles aan doen !
➢ Tevens willen wij jullie ook nog eens 2 nabije aktiviteiten
herinneren.
Vrijdag 22 en zaterdag 23 november onze jaarlijks
« frietje Stoof », kaarten te verkrijgen in onze kantine
Vrijdag 29 november krijgen wij het bezoek van de
Sint bij FC Eendracht Kuurne.
Hou deze data vrij en wees erbij !!!
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