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“Sinterklaas komt

Stand van zaken

@fcmoorsel, meer
bepaald op vrijdag
4/12 aan Vinkenlaan!

crowdfunding
voor kunstgrasveld

1e indoortoernooi
met boarding
op 26 en 27/12

- The FCM Times Jongsten bij FCM timmeren aan weg
MiniVoetjes houden het op trainen
Voetbal, dat is voor de
allerkleinsten bij FC
Moorsel (3- en 4jarigen) nog vooral een
wekelijks uurtje
spelenderwijs oefenen
met de bal. Daarbij
wordt er gewerkt
volgens de principes
van Multimove.

op, hoe jong ze ook
mogen zijn”, zegt de
trainster. Wat soms nog
wat moeilijk valt voor de
MiniVoetjes, zijn de ooghand- en de oogvoetcoördinatie. “Maar
daar gaan we nog meer
op werken, zodat ook dat
weldra vlotjes verloopt.”

Het concept
“Ze pikken de
“Het spelvan de
element is
oefeningen snel op, hoe
MiniVoetjes
inderdaad
bestaat
jong ze ook nog
heel beondertussen
zijn” (trainster Nadine)
langrijk”,
al enkele
bevestigt
jaren bij FC
trainster
Moorsel, tot
Nadine De Pau, “maar
grote tevredenheid van
vergeet toch het voetballen
huidig jeugdvoorzitter
niet hoor. Wanneer ik te
Mark De Vos. “We
veel spelletjes organiseer,
merkten dat er, zelfs voor
vragen de kindjes al snel:
die kindjes van 3 en 4
“Wanneer gaan
jaar, al een
we nu echt
vraag was om
voetballen?”,
te beginnen
lacht ze. En dus
sjotten”, zegt
is de bal wel
hij. “We
degelijk een
hebben dan
essentieel
beslist aan
onderdeel van
die vraag
het wekelijkse
tegemoet te
trainingsuurtje
komen, en zo
op woensdag.
werden de
MiniVoetjes
Meestal heeft
in het leven
Nadine dan een
geroepen. En
tiental kindjes onder haar
natuurlijk is dat overhoede. “De trainingen
wegend spielerei, maar zo
vallen heel goed mee. De
kunnen we die kindjes
kindjes komen vol
toch ook al een beetje aan
enthousiasme naar de zaal
onze club binden.”
en naar het veld, en ze
pikken de oefeningen snel
(vervolg op p.2)
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U6’jes zetten 1e competitie-stapjes

Terwijl de MiniVoetjes
het op spelenderwijs
trainen houden, zit er
voor de U6’jes al een
competitie-element aan
vast, met 2-tegen-2wedstrijdjes op
zaterdag. Al blijft ook
voor hen uiteraard de
‘fun’ primeren.

zich om deze ploeg de
nodige basisvaardigheden
bij te brengen. Een beetje uit
noodzaak (zie kaderstuk op
p.3), maar toch ook met veel
plezier: “Het zijn allemaal
spelertjes die pas starten
met voetbal. Ze hebben nog
alles te leren, maar ze doen
dat met heel veel enthousiasme. Als ik die gastjes
bezig zie, dan denk ik terug
Je mag immers niet uit het
aan de tijd dat ik zelf startte
oog verliezen
met voetbal”,
dat ook de
klinkt het bij de
“Als ik die gastjes
U6’jes, net
prille vijftiger.
bezig zie, denk ik
zoals de
“Ze moeten ook
MiniVoetjes,
absoluut nog
terug aan de tijd
nog kleuters
spelletjes kunnen
dat ik zelf startte
zijn. Ook de 4spelen. ‘Schipper
met voetballen” (T1
en 5-jarigen
mag ik overvan FC Moorsel
varen’, dat moet
Wim Gilis)
moeten dus op
ik geen twee keer
een specifieke
vragen! Maar
manier getraind worden,
ook een echt matchke
aangepast aan hun leeftijd.
spelen, dat vinden ze enorm
leuk”, aldus nog Wim.
Aan het begin van dit
seizoen engageerde
(vervolg op p.3)
jeugdcoördinator Wim Gilis
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(vervolg MiniVoetjes)

want ik wist niet hoe je
aan Multimove moest
beginnen”, zegt Nadine.
Sinds dit seizoen is de
“Ik gebruik nu nog altijd
begeleiding van de
een aantal ideeën of
Moorselse MiniVoetjes
thema’s uit de opleiding,
nog wat professioneler
om die basis-bewegingen
geworden. Nadine volgde
ook te blijven
eind vorig
toepassen
seizoen
bij de Miniimmers een
“Voortaan nog professionelere
Voetjes.”
cursus
begeleiding voor MiniVoetjes
Multimove,
@fcmoorsel dankzij diploma
Mede
en met
Multimove. Proficiat Nadine!
dankzij die
succes: ze
extra input
behaalde
- en
ook een
uiteraard ook dankzij de
getuigschrift ervan.
bereidwillige hulp van
Multimove is een
dochter Joni - voelt
gevarieerd bewegingsNadine zich in haar
programma voor
tweede jaar als trainster
kinderen, dat uitgaat van
duidelijk in haar sas bij de
twaalf basisbewegingen,
jongste voetballertjes van
zoals trappen, glijden,
de club. “Het geeft mij
springen en klimmen (zie
altijd een fijn gevoel als ik
ook kaderstuk).
merk dat ze vrolijk
rondlopen en dat ze elke
Die aanpak wordt nu dus
keer terugkomen”, besluit
doorgetrokken in de
ze. “En daarvoor doe ik
oefeningen voor de
het uiteindelijk allemaal.”
allerjongsten bij FC
Moorsel. “Ik ben blij dat
ik die opleiding heb
gedaan,

Multimove is een gevarieerd bewegingsprogramma
voor kinderen van 3 tot 8 jaar, waarin de focus op de
algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. Dat
gebeurt via twaalf zogenaamde "fundamentele
bewegingsvaardigheden”: dribbelen, glijden, heffen &
dragen, klimmen, roteren, slaan, springen & landen,
trappen, trekken & duwen, vangen & werpen, wandelen
& lopen, en ten slotte zwaaien.
Meer informatie op www.multimove.be

Stand van zaken crowdfunding: FCM blijft aandringen
In de vorige editie stelden we de plannen voor om met een crowdfundingcampagne een kunstgrasveld te realiseren. Hier
volgt een stand van zaken vanuit het clubbestuur:
In een officiële vergadering deelden de burgemeester en de bevoegde schepenen mee dat het budget 2016 is goedgekeurd
en dat “hierin geen ruimte is voorzien voor een snelle plaatsing van een kunstgrasveld voor FC Moorsel. Het is wachten tot
er een appel uit de kast valt, met andere woorden, dat een ander project minder kost dan gebudgetteerd…”
De gemeente stelt voor om te werken richting volgende legislatuur, met als eerste stap een interne studie waaruit moet
blijken of een kunstgrasveld best aan de Vinkenlaan komt, dan wel op een volledig nieuwe site aan De Steenberg.
Het FCM-bestuur heeft laten weten de financiële situatie te begrijpen, maar ook teleurgesteld te zijn over het gebrek aan
“goodwill” vanuit de gemeente. Onze wens voor een kunstgrasveld aan de Vinkenlaan dateert reeds van enkele jaren terug
en een volledig nieuw project aan De Steenberg zou in onze ogen nog meer dan tien jaar kunnen duren…
We geven ons plan dan ook nog niet op en vragen opnieuw om te reageren op kunstgras@fcmoorsel.be: we zitten
halfweg de beoogde 150.000 euro, en enkel met uw verdere steun kunnen we onze stem verder doordrukken en zorgen dat
ons plan kan slagen! We herhalen dat het om een intentieverklaring gaat voor financiële steun aan het project; eens de
modaliteiten gekend zijn, kan u uw deelname opnieuw bekijken. Alvast bedankt voor de steun!
WWW.FCMOORSEL.BE
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spelertjes. Maar
ondertussen kennen ze
mij al beter, en nu zijn ze
heel aanhankelijk. Dat is
fijn. Ik leer ook veel bij als
trainer.”

De speelsheid van de
U6’jes heeft toch ook zo
zijn gevolgen, weet Wim.
“Ik moet soms wel trainen
op concentratie!”, lacht
De U6-ploeg speelt sinds
hij. “Ze zijn snel afgeleid
vorig seizoen trouwens in
en de ene luiseen nieuwe
tert al beter
formule. Op
dan de andere.
“Ze leren om te
kleine kwartMaar in het
dribbelen en ja, ze
veldjes spelen
algemeen valt
kunnen al eens een
ze gedurende
dat supergoed
enkele minuten
mee.”
doelpunt maken.
2-tegen-2. Dan
Dat vinden ze
schuiven ze
Toch is met
geweldig!” (T2
door naar een
zo’n bende
ander duo, tot
speelvogels
Jarne De Vos)
ze in totaal een
een beetje
vijftal keer
extra hulp
gevoetbald
welgekomen. Daarom
hebben.
werd Jarne De Vos, zelf
En dat is een slimme zet
speler van de Moorselse
van de Voetbalbond,
U13-poeg, erbij gehaald
vindt ook Wim. “Ik ben
om Wim en de U6-ploeg
volledig mee met de
te assisteren. En dat vind
bond. Hierdoor leren ze
Jarne geweldig. “Het is
op jonge leeftijd
mijn eerste ervaring als
dribbelen”, klinkt het.
trainer, dus in het begin
Jarne treedt zijn
was het wel wat onwennig
hoofdtrainer bij: “Ze
op dat veld, tussen al die
komen meer

aan de bal. Ze
moeten ook
sneller reageren,
want ze zijn
maar met twee.
Ze leren om te
dribbelen en ja,
ze kunnen al
eens een doelpunt maken. Dat
vinden ze gewel-dig! Al is de
eindscore in deze
wedstrijdjes
absoluut niet van
belang.”

Na stevige onderhandelingen (over bijvoorbeeld “Zijn de kindjes
wel braaf geweest?”) heeft Sinterklaas beslist om net als vorig jaar een
bezoekje te brengen aan de jeugdspelers van FC Moorsel. Een van zijn
hulppieten heeft in de agenda van de Sint genoteerd dat hij op vrijdag
4 december om 18 uur in de kantine aan de Vinkenlaan verwacht
wordt.
Uiteraard verwachten we ook de jeugdspelers op het appel. Zij zullen
vanaf 18u30 ploeg per ploeg bij de Sint kunnen langsgaan voor een
high five, een vuistje, een selfie, of wat nog meer. Benieuwd of de
goedheilig man ook dit jaar een FCM-cadeautje uit zijn zak haalt…

WWW.FCMOORSEL.BE

De U6-ploeg is nog op zoek naar extra
spelertjes. Jongens en meisjes uit het
geboortejaar 2010 mogen zich dus nog
steeds inschrijven.
Maar U6 kan ook nog een trainer
gebruiken! Want de taken van Wim Gilis
als U6-trainer zijn niet altijd te
verzoenen met zijn andere functie
binnen de club, die van jeugdcoördinator: “Daardoor kan ik niet elk
weekend de U6’jes begeleiden. Vooral op
verplaatsing is dit soms een probleem,
en dat vind ik jammer”, aldus Wim. “We
zoeken dus iemand die het ziet zitten om
als trainer over te nemen, samen met
Jarne. Dat mag eender wie zijn, een
papa, een mama of nog iemand anders
die dit graag wil doen.”

En dus hebben
de U6’jes,
Wim wil alvast alle ouders bedanken
halverwege het
voor hun hulp tijdens de uitwedstrijden.
seizoen, al
“Een dikke duim voor hen, en natuurlijk
behoorlijk wat
ook voor de ukjes zelf”, lacht hij.
vorderingen
Kandidaten kunnen contact opnemen
gemaakt, ziet een
met Wim Gilis zelf of iemand van het
tevreden T1: “Ze
clubbestuur.
maken enorme
vooruitgang.
Bijvoorbeeld in het
verschil met in het begin.
‘open gaan om de bal te
Ik ben dus benieuwd naar
vragen’. Dat doen ze bijna
de rest van het seizoen!”,
allemaal al zonder dat ik
besluit Wim.
het vraag. Een heel

Sinterklaas brengt ons op 4/12 een bezoek

De club zorgt er alvast voor de nodige spijs en drank.

U6 zoekt nog spelertjes, en een
trainer!

December @ FCM
04/12
- 19:30 Nossegem - Zat-res
- 20:00 Jeannekesboys - Vet’s
-

05/12
09:30 U10r - WoluweZaventem
09:30 U12 - Wezembeek
09:30 Vossem - U7b
09:30 Kortenberg - U9a
09:30 Steenokkerzeel - U10a
10:00 Machelen - U8a
11:00 U11a - Hoeilaart
11:00 U13 - Kraainem
11:00 Kortenberg - U7a
11:00 Hoeilaart - U8b
11:00 Eva’s Tienen - Meisjes
11:30 Meerbeek - U9b
12:30 U8c - Hoeilaart
12:30 U9c - Haren
14:00 U6 - Huldenberg
14:00 U11b - Haren

06/12
- 09:30 - Zon-res - Nossegem
- 14:30 1e ploeg - Berg-Op
11/12
- 21:00 Sterrebeek - Vet’s
13/12
- 14:30 Steenokkerzeel - 1e
ploeg
18/12
- 20:30 Vet’s - Sterrebeek
26 & 27/12
- Indoortoernooi jeugd
Winterstop
- Voor de precieze
trainingsregeling tijdens de
winterstop (vanaf 7/12 voor
jeugd), kan je terecht bij de
trainer van je ploeg.
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FCM organiseert 1e boardingtoernooi
Winters indoortoernooi voor jeugdploegen in sporthal De Steenberg
FC Moorsel maakt van
de winterstop gebruik
om voor het eerst een
indoortoernooi voor
jeugdploegen te
organiseren, met
boardingveldjes. Het
toernooi vindt plaats
op zaterdag 26 en
zondag 27 december
in de Moorselse sporthal De Steenberg.
Vorig jaar was er al een
soort van try-out, met een
toernooitje alleen voor de
Moorselse spelers.
Daarbij werd er gebruikgemaakt van zogenoemde
boardingterreinen, veldjes
met met lucht opgeblazen
zijkanten.
“Zo’n boarding is fun
omdat de bal niet telkens
buitenvliegt. Je kan er
bijvoorbeeld ook eentweetjes mee doen”, zegt
de Moorselse TVJO (zeg
maar jeugdcoördinator)
Wim Gilis. “De ervaring
van vorig jaar leert ons
dat ook de kinderen zelf
dat superleuk vonden.”

aldus nog Gilis. “Indoor,
zodat winterse
omstandigheden geen
roet in het eten kunnen
gooien, en door andere
ploegen uit te nodigen
halen we ook het
competitiegevoel naar
boven.”

Al mag je evengoed
‘ploegjes’ zeggen, want het
is de bedoeling dat er 3tegen-3 wordt gespeeld.
Zo’n boardingveldje is
immers maar 20 meter
lang en 10 meter breed.

Tijdens het
toernooiIn negen leeftijdsDie andere
weekend
categorieën
ploegen, dat
zullen in de De
moeten in
worden er
Steenberg in
eerste
totaal drie
gedurende twee
instantie
dergelijke
dagen wedstrijdjes
vooral
veldjes worden
3-tegen-3 gespeeld
ploegen uit
opgeblazen:
de buurt
twee in de
zijn. Zo
grote zaal en
zullen teams als
eentje in de polyvalente
Tervuren-Duisburg,
zaal. Op die veldjes zullen
Vossem, Sterrebeek en
dan gedurende twee
Bertem-Leefdaal zeker
dagen de jeugdploegen
een uitnodiging in de bus
elkaar bekampen.
krijgen. Per leeftijdscategorie hopen we op
Op zaterdag 26 december
vier tot zes deelnemende
komen de categorieën
ploegen.
U10 en U11 aan bod

Het experimentje bleek
dus voor herhaling
vatbaar, en daarbij gaan
we dit jaar nog een stapje
verder. “We stappen over
naar een ‘echt’ toernooi”,

(voormiddag), gevolgd
door U12, U13 en Meisjes
(namiddag).
’s Anderendaags, op
zondag 27 december, is
het de beurt aan de lagere
leeftijdscategorieën U6,
U7, U8 en U9. Normaal
nemen er per categorie
ook twee eigen FCMploegen deel.
Uiteraard zullen er
gedurende het hele
toernooi ook hapjes en
drankjes te verkrijgen
zijn.

Nieuwjaarsdrink
Het jeugdbestuur
maakt ook van het
indoortoernooi
gebruik om ter
plaatse de
traditionele
nieuwjaarsdrink te
organiseren.
Daarvoor zijn de
ouders van de
jeugdspelertjes
uitgenodigd op
zaterdag 26/12 vanaf
18 uur.

#weareFCM
FC Moorsel is een vierdeprovincialer in VlaamsBrabant. 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, Steven Verdeyen, Gunter Verdeyen
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FCM wenst iedereen
alvast een Zalig
Kerstfeest en een
Gelukkig Nieuwjaar toe.
Op naar een sportief 2016!

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