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Meisjesploeg gooit hoge ogen 

In hun eerste seizoen 
moesten de meisjes 
wachten tot de voor-
laatste speeldag voor 
hun allereerste zege. 
Dit jaar loont het 
harde werk: de 
Moorselse dames 
wonnen al acht van 
hun negen partijen.  

FC Moorsel prijkt met 24 
punten op 27 dan ook 
bovenaan het officieuze 
klassement, met een 
doelpuntensaldo van 
+28. Leeuw, de enige 
ploeg die Moorsel tot nu 
kon verslaan, volgt op 3 
punten, samen met 
Dames Ternat.  

Het verschil met vorig 
seizoen, toen de meisjes 
voor het eerst een aparte 
ploeg vormden (U16, of 
jonger dan 16 jaar), is 
dus enorm. Ook trainer 
Peter Poppe, die de 
dames al 
van in het 
begin 
onder zijn 
hoede 
heeft, is 
verbaasd. 
“De resul-
taten zijn boven de 

verwachting”, klinkt het. 
De succescoach moet 
niet lang zoeken naar een 
verklaring: “Het 
enthousiasme van de 
meiden is 
fenomenaal!” 

Dat vraagt toch 
om wat extra 
uitleg, Peter. 
“De dames zijn 
heel leergierig 
en bijna altijd 
aanwezig op 
training”, doet 
de T1, die 
wordt bij-
gestaan door 
T2 Thierry 
Van Den 
Meerssche, zijn 
verhaal. “Door 
goed te trainen, 
beginnen de basis-
principes erin te komen. 
Het enthousiasme doet 
de rest.” 

Ook de 
wedstrijd-
instelling kan 
bekoren. “De 
richtlijnen 
tijdens de 
matchen 
worden goed 

opgevolgd en de 
resultaten blijven dan 

ook niet uit”, zegt Poppe 
nog. Tot groot plezier 
natuurlijk ook van de 
ouders en de supporters 
die er elke week bij zijn. 

Was er dan niets waar de 
trainer aan moest 
wennen? Toch wel: 
“Natuurlijk zijn het 
meisjes en daar hoort 
ook tateren bij. Een van 
hun favo-
riete zaken 
is na de 
match een 
uur lang 
douchen, 
met het 
nodige 
gebabbel en gelach.” 

“Deze meisjes vormen 
een hechte ploeg, een 
team dat zich niet laat 
opzijzetten en dat voor 
elkaar door het vuur 

gaat”, besluit de trainer. 
En aangezien de leeftijd 
van de speelsters varieert 
van 12 tot 14 jaar, 
kunnen de meesten nog 
zeker een jaar 

samenspelen. 
“Elke trainer 
zou ooit eens 
een meisjes-
ploeg getraind 
moeten heb-
ben”, klinkt het 
overtuigd.  

Succes nog meiden! 
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Mosselfeest  
Op 27, 28 & 29/11 

Parochiezaal 
Moorsel

“Elke trainer zou eens 
een meisjesploeg 
getraind moeten 

hebben” (T1 Peter 
Poppe)

“Supporter Koen 
schonk U13’s de 
allereerste matchbal 
van het seizoen

Na moeilijk eerste seizoen rijgen Moorselse dames de zeges aaneen

CROWDFUNDING- 

campagne voor  

kunstgrasveld 

 - The FCM Times - 

“Meisjesploeg 
@fcmoorsel speelt 
knappe bijrol in 
reportage @Ring_TV 
over Veldkanteva's. Link 
staat op de website 

https://twitter.com/fcmoorsel
https://twitter.com/Ring_TV
https://twitter.com/fcmoorsel
https://twitter.com/Ring_TV


NOVEMBER 2015 WWW.FCMOORSEL.BE

We stellen graag ‘onze’ 
meisjes aan jullie voor. 
Carmel VP, die al enkele 
weken geblesseerd is, staat 
er niet tussen, maar wordt bij 
deze zeker niet vergeten!


De speelsters kregen  
volgende vragen voor-
geschoteld:


1. 14 jaar

2. Belgische

3. Moorsel

4. Jokrimo

5. Anderlecht

6. 4 jaar

7. Verdediging links

8. “Lush Life “- Zara Larsson


Elena Smet

1. Leeftijd

2. Nationaliteit

3. Woonplaats

4. Hobby’s (buiten voetbal)

5. Fan van welke ploeg

6. Hoeveel jaar al voetbal

7. Positie op het veld

8. Favoriete liedje

Charline Poppe 

1. 14 jaar

2. Belgische

3. Vossem

4. Chiro

5. Brugge (+FCM uiteraard)

6. 3 jaar

7. Keeper

8. Vanalles

Luka Gielens 

1. 12 jaar

2. Belgische

3. Moorsel

4.
5. Club Brugge

6. 2e jaar

7. Spits

8.

1. 14 jaar

2. Belgische

3. Heverlee

4. Alleen voetbal

5. Club Brugge & OHL

6. 2 jaar

7. Mid/mid

8. “Shine” - Years and Years


Chiara Ronsmans

1. 14 jaar

2. Belgische

3. Moorsel

4. Jokrimo

5. Club Brugge

6. 2 jaar

7. Spits of midden links

8. “Oya Lélé” - K3


Ororo Vansevenant

Ava Bohn 

1. 14 years

2. American

3. Moorsel

4. Dancing & acting

5. USA Women’s soccer

6. 5 years

7. Usually left or right wing

8. “Shut up and Dance”

Elena Cappellari 

1. 14 jaar

2. German

3. Wezembeek-Oppem

4. Tennis, music, fashion

5. Hannover 96 *forever*

6. 6 years

7. Middle - right

8. “Storytime” - Nightwish

1. 12 jaar

2. German

3. Sterrebeek

4. Trampolin

5. Eintracht Frankfurt

6. 1 month

7. Not yet decided

8. “Photograph”-Ed Sheeran


Johanna Forster

1. 13 years

2. Swiss

3. Tervuren

4. All sports, scouts, my dog, 

friends

5. FC Zürich

6. 1 year

7. striker

8. “Supergirl”


Chloé Büchi

Britt Roberti 
1. 14 jaar

2. Belgische

3. Bertem

4. Passief voetbal kijken & 

sms’en met vrienden

5. Club Brugge

6. 2 jaar

7. Centrale verdediger

8. “Sweet Caroline”

Chloé Van den Meerssche 

1. 14 jaar

2. Belgische

3. Moorsel

4. Chiro

5. Anderlecht, Barça, FCM

6. 4e seizoen

7. Verdediging rechts

8. “Lush Life”-Zara Larsson
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In Memoriam - Nadia Boon 
In deze rubriek zullen we telkens aandacht hebben voor een 
vrijwilliger/sympathisant/… Zonder hen kan onze club immers niet 
draaien en kunnen onze leden hun favoriete sport niet beoefenen. 

We gaan van start met een hommage aan Nadia Boon, die ons midden september veel te vroeg 
verliet, na een korte, maar dappere strijd tegen kanker… 

“Enkele jaren geleden begon onze club stevig te groeien. Het aantal leden nam exponentieel toe, wat leidde tot 

steeds meer trainingsdagen en wedstrijden. Alle kantinediensten bemannen werd steeds moeilijker. Tot Nadia kwam. 
Onze reddende engel kwam uit Machelen. Ze reageerde op een krantenadvertentie en al van bij het eerste gesprek 
bleek dat het klikte. In het begin deed zij de kantine voor de eerste ploeg op zondag, maar hoe langer hoe vaker was 
ze ook op andere momenten aanwezig in Moorsel. Zo was ze steeds bereid om in te springen waar nodig en kwam ze 
dus ook naar de jeugdtrainingen en -wedstrijden. Zij werd een van de steunpilaren in onze kantine. Ze stelde ons ook 
voor aan Alain en Marie-Rose, haar broer en schoonzus, die ook actief werden en nog steeds zijn binnen FC Moorsel. 
Nadia zelf bleef intussen met de glimlach op post achter haar toog. 

Eind vorig seizoen liet Nadia weten dat ze het rustiger aan wilde doen. Haar gezondheid speelde haar parten en ze 
zou stilaan afbouwen. Deze zomer bleek echter dat Nadia zeer ernstige gezondheidsproblemen had. Ze kreeg de 
diagnose kanker en begon haar strijd tegen deze vreselijke ziekte. Een ongelijke strijd die ze enkele weken geleden 
helaas verloor. 

Vanuit FC Moorsel willen we toch ‘Dank u’ zeggen voor alles wat ze voor de club gedaan heeft. Onze gedachten gaan 
ook uit naar haar familie, niet in het minst naar haar partner Sylvain, haar broer en schoonzus Alain en Marie-Rose, en 
haar zoon. Waar ze ook is, waarschijnlijk houdt ze een oogje in het zeil met een cavaatje in de hand.

November @ FCM 
06/11 

- 20:00 Zat-res - Steenokkerzeel 
- 20:30 Remy Boys - Vet’s 

07/11 
- 09:30 U7a - Vilvoorde 
- 09:30 U8a - Sterrebeek 
- 09:30 Tervuren-Duisburg - U8c 
- 09:30 Vilvoorde-Koningslo - U9c 
- 09:30 Diegem - U10r 
- 09:30 Hoeilaart - U12 
- 10:45 Wezembeek - U11a 
- 11:00 U7b - Tempo Overijse 
- 11:00 U8b - Hoeilaart 
- 11:00 Kortenberg - U13  
- 12:30 U9a - OHL 
- 12:30 U10a - Hoeilaart 
- 12:30 Hoeilaart - U11b 
- 14:00 U9b - Haren 
- 14:00 Meisjes Leeuw 

08/11 
- 14:30 Keerbergen - 1e ploeg 

13/11 
- 20:30 Vet’s - KU Leuven 
- 20:30 Vossem - Zat-res 

14/11 
- 09:30 U10r - Haren 
- 09:30 U12 - Perk 
- 09:30 Nossegem - U7b 
- 09:30 Huldenberg - U8b 
- 11:00 U11a - Nossegem 
- 11:00 U13 - Hoeilaart 
- 11:15 Hoeilaart - U8a 
- 11:15 Huldenberg - U10a 
- 11:30 Meerbeek - U7a 
- 12:30 U8c - Kraainem 
- 12:30 U9c - Eppegem 
- 12:30 Sterrebeek - U9a 
- 14:00 U11b - Melsbroek 
- 14:30 Vilvoorde - U6 

15/11 
- 09:30 Zon-res - Melsbroek 
- 09:30 Londerzeel - U9b 
- 10:00 Ternat - Meisjes 
- 14:00 Eppegem - 1e ploeg 

20/11 
- 20:30 Vet’s - Rekencentrum 
- 20:30 Bertem-Leefdaal - Zat-res 

21/11 
- 09:30 U6 - Bertem-Leefdaal 
- 09:30 U7a - Bertem-Leefdaal 
- 09:30 U8a - U8b 
- 09:30 Steenokkerzeel - U10r 
- 09:30 Tempo Overijse - U11b 
- 09:30 Machelen - U12 
- 10:00 Rotselaar - U9a 
- 11:00 U11a - Sterrebeek 
- 11:00 U13 - Kampenhout 
- 11:30 Vilvoorde-Koningslo - U10a 
- 12:30 U8c - Huldenberg 
- 12:30 U9c - Kortenberg 
- 14:00 U9b - Wezembeek 
- 14:00 Meisjes - Leeuw 
- 15:00 Zemst - U7b 

22/11 
- 09:30 Zon-res - Eizer 
- 09:30 1e ploeg - Tervuren-Duisburg 

27/11 
- 20:00 Zat-res - Wezembeek 
- 20:30 KDN United - Vet’s 

28/11 
- 09:30 U6 - Tervuren-Duisburg 
- 09:30 U7a - Sterrebeek 
- 09:30 U8a - Huldenberg 
- 09:30 Vossem - U11a 
- 09:30 Sterrebeek - U13 
- 11:00 U8b - Machelen 
- 11:00 Zemst - U8c 
- 11:15 Sterrebeek - U9c 
- 11:15 Huldenberg - U11b 
- 11:30 Vossem - U12 
- 12:30 U9a - KDN United 
- 14:00 U9b - Eppegem 
- 14:00 Meisjes - Veldkanteva’s 
- 15:30 U10a - Tervuren-Duisburg 
- 19:30 Bertem-Leefdaal - 1e ploeg

Mosselfeest op 27, 28 en 29 november 

De november-maand is traditioneel mosselmaand bij FC Moorsel. Onze mosselfeesten 
vinden dit jaar plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 november. Zoals steeds worden jullie 
talrijk verwacht in de Parochiezaal in Moorsel, naast de kerk. Voor wie geen mosselen lust, zijn er 
alternatieven. 

De kaarten worden eerstdaags uitgedeeld aan de spelers. De prijzen blijven ongewijzigd tegenover 
vorig jaar: 19 euro voor een portie mosselen, 13 euro voor balletjes in tomatensaus of vol-au-vent, en 
6 euro voor een kinderschotel. 

We zijn ook altijd op zoek naar extra hulp om alles vlot te laten verlopen. Wie beschikbaar is om een 
handje te komen toesteken, kan een mail sturen naar teuvo.taymans@hotmail.com.  

Ook in december kan je enkele evenementen verwachten. We onderhandelen volop met 
Sinterklaas voor een bezoekje in het begin van de maand, en op 26 en 27 december organiseren we 
in sporthal De Steenberg ons eerste indoortoernooi voor jeugdploegen. 

Dank aan diegenen die dit seizoen al een matchbal schonken: 

* T1 Herman Godts - 1e ploeg vs. Haacht (30/08) 

* Koen - U13 vs. Sterrebeek (10/10) 

* Beenhouwerij Luc - Meisjes vs. Miecroob Veltem (24/10) 

* Restaurant Mandarin City - U11 vs. Huldenberg (31/10) 

* Restaurant Hong Kong - U12 vs. Kraainem (31/10) 

* Tuinmachines Vandendriessche - 1e ploeg vs. Tervuren-
Duisburg (22/11) 

* Kevin Dehairs - 1e ploeg vs. Berg-Op (6/12) 

==> Wil jij ook de ploeg van je zoon/dochter steunen, of wil je 
gewoon je sympathie uitdrukken door een wedstrijdbal te 
schenken, spreek gerust iemand van het bestuur aan…
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FCM lanceert crowdfundingcampagne
Op zoek naar financiering voor aanleg kunstgrasveld aan Vinkenlaan

FC Moorsel heeft de 
intentie om via 
crowdfunding op zoek 
te gaan naar het 
nodige geld om snel 
over een kunstgras-
veld te kunnen 
beschikken aan de 
Vinkenlaan. Het doel 
is om 150.000 euro 
bijeen te krijgen.  

De voorbij seizoenen 
bouwde FCM opnieuw 
een eigen jeugdwerking 
uit. Met resultaat: 
ondertussen telt de club 
opnieuw 250 actieve 
spelers, verdeeld over 4 
seniorenploegen en 13 
jeugdploegen. Maar al dat 
extra volk betekent een 
enorme belasting voor het 
voetbalveld aan de 
Vinkenlaan, waar alle 
thuiswedstrijden en de 
meeste trainingen 
plaatsvinden.  

“Het veld kan dat maar 
moeilijk aan”, zegt club-
voorzitter Gert 
Craessaerts. “Dat zagen 
we eind vorig seizoen 
opnieuw, toen het 
paasvoetbalkamp en het 
jeugdtoernooi op een 
barslecht veld moesten 
worden afgewerkt.” 

Om het veld wat meer te 
sparen, trainen enkele  
ploegen vaker in 
Tervuren, maar een meer 
structurele oplossing 
dringt zich op: een 
kunstgrasveld.  

Zo’n synthetisch veld valt 
onder de bevoegdheid van 
de gemeenten Tervuren. 
Daar is er veel bereidheid 
- er werden al meerdere 
kunstgrasvelden aan-
gelegd in de gemeente -, 
maar het ontbreekt 
momenteel aan geld. “De 
gemeente wil absoluut in 
ons verhaal meegaan, 
maar ze kan dit pas 
verwezenlijken binnen 
een termijn van 5 à 6 
jaar”, aldus de Moorselse 
penningmeester Gunter 
Verdeyen. “Dat geduld 
hebben wij niet.” 

De club heeft nu de 
intentie aangekondigd om 

zelf een deel van het geld 
bijeen te zoeken. Hij roept 
leden, (oud-)spelers en 
anderen op om via 
crowdfunding 
150.000 euro 
bijeen te 
brengen. “Dat 
bedrag kan 
dienen als pre-
financiering naar 
de gemeente 
toe”, legt 
Verdeyen uit. “Ze 
zou er een totaal-
financiering mee 
kunnen 
opstarten van 
400.000 euro, de prijs 
van een kunstgrasveld.” 

Concreet heeft FCM de 
intentie om 150.000 euro 
te verzamelen via 150 
schijven van 1.000 euro. 
“Als dat lukt, kan het 
kunstgrasveld er in 
minder dan een jaar zijn”, 

benadrukt de penning-
meester.   
Het geld dat de mensen 
aanbrengen, zou worden 

geïnvesteerd 
in een lening 
die door de 
gemeente 
Tervuren 
wordt uitge-
schreven. “Je 
krijgt het 
geld dus 
zéker terug, 
met rende-
ment”, vertelt 
Verdeyen 

nog. De details 
moeten nog met het 
gemeentebestuur worden 
uitgeklaard.  

Wie interesse heeft, kan 
een mail sturen naar 
kunstgras@fcmoorsel.be. 
Vermeld ook hoeveel 
schijven je zou willen 
financieren. Bovendien: 
met zo’n mail druk je 
alleen een intentie uit; pas 
als het verzamelde bedrag 
voldoende groot is én er 
een definitief akkoord us 
met de gemeente,  volgt 
de effectieve investering. 

Op de website van FCM, 
www.fcmoorsel.be, kan je 
volgen hoever de 
campagne staat.

         

     #weareFCM 

FC Moorsel is een vierde-
provincialer in Vlaams-
Brabant. Ongeveer 250 actieve spelers verdedigen de oranjezwarte 
kleuren van de club, verdeeld over vier 
seniorenploegen en meer dan een dozijn jeugdploegen 
(van U6 t/m U13, en een U16-meisjesploeg).  

Het voetbalveld ligt aan de Vinkenlaan in Moorsel. De 
kantine is bereikbaar op 02/767 09 90. 

Je kan ons volgen via: 
- internet: www.fcmoorsel.be 

- twitter: @fcmoorsel 
- facebook: Voetbal Moorsel 

==> Bijdragen in dit krantje van: Frederik Ureel, Teuvo Taymans

“We zijn op zoek 
naar 150 

schijven van 
telkens 1.000 
euro” (FCM-

penningmeester 
Gunter 

Verdeyen)

Deze sponsors 
maakten dit 

krantje  mogelijk.

V.U.: FC Moorsel, Vinkenlaan 41, 3080 Moorsel


