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U10r-ploeg zet reuzenstappen vooruit  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De U10r-ploeg vormt 
een wat vreemde eend 
in de FCM-bijt. In 
tegenstelling tot hun 
leeftijdsgenootjes 
treden zij nog elke 
week aan in een 5-
tegen-5-formatie. Een 
bewuste keuze die 
dankzij het trainers-
duo Dizze-Nancy 
vruchten afwerpt, zo 
blijkt. 

De ‘r’ in de ploegnaam 
staat voor ‘recreatief’. Die 
teams kunnen nog een 
jaartje langen 5-tegen-5 
spelen, terwijl de 
‘gewone’ U10-ploegen de 
overstap maakten naar 8-
tegen-8. 

Moorsel 
koos er 
bewust 
voor om 
in het r-
team ook 
die 
spelertjes 
onder te 
brengen waar nog wat 
werk aan is alvorens hen 
in 8-tegen-8 te lanceren. 

“Het zijn bijvoorbeeld 
beginners, die 
voetbaltechnisch niet zo 
ver staan als anderen die 
al enkele jaren 
voetballen. Of kinderen 
die nog niet genoeg 
fysieke bagage hebben 
om op een groter terrein 
te spelen”, zegt Désiré 

Delmotte, de hoofd-
trainer van de ploeg.  

‘Dizze’ nam met zijn 
vrouw Nancy de 
uitdaging aan om de 
groep klaar te stomen 
voor de volgende 
stap. Zij rolden een 
beetje vanzelf in die 
rol. Dat is te danken 
aan dochter Margo, 
die graag wilde gaan 
voetballen. Als 
beginner kwam ook 
zij in de U10r-ploeg 
terecht, en trok ze 
haar ouders mee. 

Het was de 
Moorselse 
jeugdcoördinator 
Wim Gilis die Dizze 

helemaal 
over de 
streep 
trok. “Ik 
kende hem 
niet, maar 
op aanraden 
van andere 
trainers heb ik 

hem aangesproken. Hij 
vond het een goed idee 
om in te stappen, samen 
met zijn vrouw”, zegt 
Wim.  
Een vraag die Wim zich 
nog niet beklaagde. “De 
passie en het geduld van 
beide trainers zijn 
bewonderenswaardig”, 
stelt hij met overtuiging. 
“Het is verbazend om te 
zien hoe de jongens en 
meisjes, die net beginnen 

of net iets minder 
getalenteerd zijn dan 
Messi, iedere week 
vorderingen maken.” 

Nu, de combinatie van 

Dizze en 
Nancy 
leek op 
voorhand 
eigenlijk 
al ideaal, 
met Dizze 
die een 
Uefa B-
trainers-
diploma bezit en dus de 
nodige voetbaltechnische 
kennis heeft, terwijl 
Nancy over de nodige 
opvoedkundige 
kwaliteiten beschikt. Zij 
schoolde zich immers om 

tot kinderverzorgster/-
begeleidster.  
Die theoretische match 
werkt wel degelijk ook in 
de praktijk. Want hoewel 
de ploeg vaak een resem 

tegengoals krijgt, 
slagen de 
spelers er elke 
week in om zelf 
ook enkele 
doelpunten mee 
te pikken.  
Het is de 
bedoeling dat de 
komende 

periode enkele r’tjes 
aansluiten bij de andere 
U10-ploeg, wanneer ze 
klaar zijn om over te 
stappen naar 8-tegen-8. 

(vervolg op p.3)

“@fcmoorsel heeft er twee 
gediplomeerde trainers bij: 

@TeuvoTaymans en 
@Wezze9 rondden 

opleiding succesvol af 

De r-ploeg bestaat uit 
spelertjes voor wie de 

overstap naar 8-tegen-8 
nog iets te vroeg kwam

Sinterklaas en z’n 
pieten brachten ons 

op 4 december       
een bezoekje

Volledige 
wedstrijdschema 
indoortoernooi

 - The FCM Times - 

Trainerskoppel Dizze-Nancy stoomt 9-jarigen klaar voor “echte werk”

“De passie en het 
geduld van Dizze en 

Nancy zijn 
bewonderenswaardig” 

(T1 Wim Gilis)

https://twitter.com/TeuvoTaymans
https://twitter.com/Wezze9
https://twitter.com/TeuvoTaymans
https://twitter.com/Wezze9
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FCM heeft er 2 gediplomeerde trainers bij

  We kregen nog matchballen van: 

* Wijnen Produvino - U10 vs. Hoeilaart (7/11) 

* Groenten en fruit Zeki - U9 vs. Eppegem (14/11) 

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

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

*  Mama Cappellari - Meisjes vs. Eva’s Tienen (9/1/16) 

* Frituur A&@ - 1e ploeg vs. Steenokkerzeel (1/5/16) 

==> 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…

Spelers Teuvo Taymans en Wesley Vanderheyden behalen het “C-diploma”

FC Moorsel blijft 
ijveren voor een 
constante verbetering 
van de jeugd-
opleidingen. Daar 
horen ook trainers bij 
met een diploma, en zo 
mogen we er twee 
extra aankondigen: 
Teuvo Taymans en 
Wesley Vanderheyden. 

Teuvo en Wezze volgden 
de voorbije maanden de 
cursus “initiator voetbal”  
in Vossem. Tijdens in 
totaal 60 uren 
leerden ze - 
zoals dat 
officieel 
omschreven 
wordt - “op een 
pedagogisch 
verantwoorde 
manier een 
praktijksessie 
in het 
jeugdvoetbal 
initiëren met 
een hoog FUN-
gehalte in een 
niet-competitief 
kader”.  

“Het ‘initiator’-diploma 
dat we haalden, maakt ons 
geschikt om training te 
geven aan jeugdploegen 
die 5-tegen-5 spelen, dus 
tot en met de U9-ploeg”, 
maakt Teuvo het wat 
concreter.   
De cursus omvat deels 
theorie, "waarbij je 

bijvoorbeeld leert hoe je 
omgaat met de jongste 
spelertjes en hoe je hen het 
vlotst bepaalde (voetbal-) 
vaardigheden kan 
aanleren", aldus nog de 
papa van U7'tje Stef. 
Maar het grootste deel van 
de opleiding is praktijk-
gericht, met ook heel wat 
stagetrainingen. “Daar 
kroop heel veel tijd in, 
omdat we bijvoorbeeld een 
multimove-training en een 
dribbelfestival moesten 
organiseren”, zegt Wesley. 

“Maar je leert 
wel dat het 
kleinste detail 
kan bepalen of 
een oefening 
lukt of niet.” 

Begin 
december 
legden Teuvo 
en Wesley 
examen af. Een 
tiental dagen 
later kregen ze 
te horen dat ze 

geslaagd zijn en 
zich dus houder mogen 
noemen van het 
zogenaamde “C-diploma”. 

Maar wat gaan beiden 
daar nu mee doen?  
“Persoonlijk zou ik 
volgend jaar graag 
meehelpen bij het trainen 
van de U7-ploeg (dan is 
dat de U8-ploeg) waar 
mijn zoontje deel van 

uitmaakt”, zegt Teuvo, die 
nu nog geen trainer is. 

Anders is dat voor Wesley, 
die niet alleen in de 
Moorselse 1e ploeg speelt, 
maar sinds kort ook 
medetrainer is van de 
U13’s. En daar legt de 22-
jarige de lat hoog. “We 
werken volledig naar 
volgend seizoen toe, 
wanneer een deel van de 
spelers de stap zet naar 11-
tegen-11”, zegt Wezze. “Ik 
probeer hen daar samen 
met de andere 
trainers Axel 
en Frank zo 
goed mogelijk 
op voor te 
bereiden, met 
bijvoorbeeld  al 
wat meer 
conditionele 
oefeningen op 
training.” 

Ook de 
uitslagen zijn 
aan dat doel 
ondergeschikt.  
“Het is vooral 
de manier van voetballen 
die mij interesseert. Vlotte 
combinaties, aanvallend 
voetbal en vooral goesting, 
dat is wat ik wil zien! Als 
ze dat kunnen brengen op 
een groot veld, zal FCM 
er in de toekomst zeker 
wel bij varen. In de groep 
bij de U13 zitten zeker 
enkele spelers die ik zie 

doorgroeien naar de 1e  
ploeg.” 
Wesley geeft daarmee 
duidelijk aan dat hij 
volgend seizoen graag 
dezelfde ploeg - dan als 
U15 - onder zijn hoede wil 
nemen. Al hangt dat 
uiteraard ook af van zijn 
situatie bij de 1e ploeg… 
En het B-diploma behalen 
staat ook al op zijn lijstje, 
maar dat zal niet voor 
onmiddellijk zijn. “Zodra 
ik het gevoel heb dat ik 
genoeg ervaring heb, begin 

ik er meteen 
aan”, aldus de 
prille, maar 
ambitieuze 
twintiger.  

Teuvo en 
Wesley staan er 
nog op Desire 
'Dizze' 
Delmotte te 
bedanken, 
“onze mentor 
bij wie we 
steeds terecht-
konden voor 

goede raad en 
om onze trainingen te 
verbeteren”. Ook de 
verschillende FCM-
ploegen waar ze training 
mochten geven krijgen een 
dubbele dikke duim.  

Overzicht diploma’s @FCM 

C-diploma 
* Erwin Ramaekers (trainer U11) 
* Björn Steuts (U9) 
* Teuvo Taymans 
* Wesley Vanderheyden (U13) 

UEFA B-diploma 
* Désiré Delmotte (U10) 

Multimove-diploma 
* Nadine De Pau (MiniVoetjes) 

“Bij de U13’s zitten 
zeker spelers die ik 

zie doorgroeien naar 
de 1e ploeg” (Wezze)

“Een dikke bedankt 
aan onze mentor 
‘Dizze’” (Teuvo)
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Januari @ FCM 

08/01 
-20:30 Ottenburg - Vets 

09/01 
-09:30 U6 - Overijse 
-09:30 U7a - Overijse 
-09:30 U8a - Kortenberg 
-09:30 Nossegem - U7b 
-09:30 Ohl - U10a 
-09:30 Wezembeek - U10r 
-11:00 U11a - Sterrebeek 
-11:00 U13 - Hoeilaart 
-11:15 Meerbeek - U12 
-12:30 U9a - United 
-12:30 U9c - Vossem 
-12:30 U11b - Kortenberg 
-12:30 Haren - U8b 
-14:00 U8c - Meerbeek 
-14:00 U9b - Meerbeek 
-14:00 Meisjes - Eva’s Tienen 
-16:30 Hoeilaart - Zat-res 

10/01 
-09:30 Zon-res - Tange 
-14:30 Haacht - 1e ploeg 

15/01 
-20:00 Zat-res - Meerbeek 
-20:30 Huldenberg - Vets 

16/01 
-09:30 U10r - Wolvertem 
-09:30 U12 - Bertem-Leefdaal 
-09:30 Nossegem - U6 
-09:30 Sterrebeek - U7a 
-09:30 Sterrebeek - U8a 
-09:30 Tervuren-Duisburg - U8c 
-10:00 Wezembeek - U13 
-11:00 U7b - Vossem 
-11:00 U8b - Peutie 
-11:00 Machelen - U9b 
-11:00 Kraainem - U11a 
-11:15 Tervuren-Duisburg - U11b 
-11:45 Bertem-Leefdaal - U9a 
-12:30 U10a - Sterrebeek 

17/01 
-09:30 Wezembeek - U9c 
-09:30 Beigem - Zon-res 
-15:00 1e ploeg - Keerbergen 

22/01 
-20:00 Haren - Zat-res 
-20:30 Linden - Vets 

23/01 
-09:30 U6 - Tervuren-Duisburg 
-09:30 U7a - Machelen 
-09:30 U8a - Huldenberg 
-09:30 Hoeilaart - U8c 
-09:30 Keerbergen - U9a 
-09:30 Nossegem - U11b 
-11:00 U7b - Overijse 

- 11:00 U8b - Kraainem 
- 11:00 Londerzeel - U10r 
- 11:00 Melsbroek - U13 
- 11:15 Hoeilaart - U9b 
- 12:30 U10a - Overijse 
- 13:00 Hoeilaart - U9c 
- 13:00 Huldenberg - U12 
- 14:30 Hoeilaart - U11a 
- 19:00 Hoeilaart - 1e ploeg 

24/01 
- 09:30 Dames Ternat - Meisjes 
- 09:30 Zon-res - Tildonk 

29/01 
- 20:00 Zat-res - Huldenberg 
- 20:30 Vets - Derde Wereld Boys 

30/01 
- 09:30 U10r - Hoeilaart 
- 09:30 U12 - Sterrebeek 
- 09:30 Bertem-Leefdaal - U8a 
- 09:30 Vossem - U10a 
- 11:00 U11a - Wezembeek 
- 11:00 U13 - Zemst 
- 11:00 Hoeilaart - U8b 
- 11:15 Machelen - U7b 
- 12:30 U9a - Kortenberg 
- 12:30 U9c - Nossegem 
- 12:30 U11b - Overijse 
- 13:00 Huldenberg - U6 
- 13:00 Huldenberg - U7a 
- 14:00 U8c - Steenokkerzeel 
- 14:00 U9b - Melsbroek 
- 14:00 Meisjes - Wijgmaal 

31/01 
- 09:30 Tervuren-Duisburg - Zon-res 
- 15:00 1e ploeg - Huldenberg 

(onder voorbehoud van wijzigingen)

(vervolg U10r-ploeg)  

Dizze en Nancy bevestigen 
dat het een hele uitdaging 
was om met deze groep aan 
de slag te gaan, maar zij 
voelen zich ondertussen 
helemaal thuis met Thian, 
Kaito, Rune, Margo, Wissem, 
Nina, Lisa, Liam, Mathieu, 
Joran, Gabriel en Lina. “Het 
kost ons geen moeite om met 
hen om te gaan”, zegt het 
trainerskoppel, “omdat we 
zien dat onze bengels heel 
goed in hun vel zitten. 
Chapeau voor de ouders en 

ook de grootouders voor de 
manier waarop zij hun 
(klein)kinderen begeleiden en 
ervoor zorgen dat deze 
toekomstige kampioentjes zo 
gemotiveerd naar het voetbal 
komen.” 

Zat de U10r-ploeg in de 
eerste helft van het seizoen 
nog gemengd met ‘gewone’ 
U10-ploegen, dan zijn ze voor 
de tweede jaarhelft onder-
gebracht in een reeks met 
alleen maar recreatieve 
ploegen. Dat betekent soms 
iets verdere verplaatsingen, 

maar sportief zal het de 
prestaties en vorderingen 
waarschijnlijk enkel ten 
goede komen. 

R-ploegen 

Het concept van r-ploegen 
bestaat alleen in de categorieën 
U10 en U7. Bij FC Moorsel was 
er begin dit seizoen ook een U7r-
ploeg (die dan 2-tegen-2 spelen) 
ingeschreven, maar doordat er 
iets te weinig spelers waren, 
werd deze derde U7-ploeg 
uiteindelijk geschrapt. 

DANK U 

SINTERKLAASJE!

Jeugd hervat competitie op 9 januari 
Het Sinterklaasweekend vormde de afsluiter van de heenronde voor de jeugdploegen. 
Na een winterstop van een maand gaan de competities weer van start vanaf 9 januari. 
De week voordien hervatten ook de trainingen bij FC Moorsel. 

Al in het tweede weekend van januari dus worden de spelertjes opnieuw op de velden verwacht voor sportieve 
duels met hun reeksgenoten. Daarbij kunnen er andere tegenstanders opduiken dan in de heenronde, want 
beide periodes worden door de voetbalbond als aparte competities beschouwd. Hij publiceerde in december dan 
ook nieuwe reeksindelingen en bijbehorende kalenders, die ondertussen ook werden aangevuld op onze website 
www.fcmoorsel.be. 

Een en ander betekent dat de Moorselse jeugdploegen al in de week voor de competitiestart opnieuw aan het 
trainen gaan. Dat betekent dat U9, U10 en U11 op 4/1 een eerste keer samenkomen, U12 op 5/1 en MiniVoetjes, 
U6, U7, U8, U13 en Meisjes op 6/1. 

De U9-ploeg (op 2/1) en het U11- en het U12-team (beide op 3/1) nemen overigens een week eerder ook al deel 
aan het indoor-boardingtoernooi van Thor Events in Hoeilaart.

4/12

Een uitgebreide fotoreeks staat op onze website fcmoorsel.be

http://fcmoorsel.be
http://fcmoorsel.be
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VOORMIDDAG NAMIDDAG

uur terr. match uur terr. match

10 1 Vilvoorde - FCM1 13 1 Vilvoorde1 - FCM1

2 FCM2 - FCM 3 2 Vilvoorde2 - FCM2

3 FCM4 - FCM5 3

10.15 1 Vilvoorde - FCM1 13.15 1 Vilvoorde1 - FCM

2 FCM2 - FCM3 2 Vilvoorde2 - Bertem-Leefdaal

3 3

10.30 1 FCM3 - VIlvoorde 13.30 1 Vilvoorde2 - FCM1

2 FCM5 - FCM2 2 Vilvoorde1 - FCM2

3 FCM1 - FCM4 3

10.45 1 FCM3 - FCM1 13.45 1 Bertem-Leefdaal - Vilvoorde1

2 FCM2 - Vilvoorde 2 FCM - Vilvoorde2

3 3

11 1 FCM5 - FCM1 14 1 Vilvoorde1 - Vilvoorde2

2 Vilvoorde - FCM2 2 FCM1 - FCM2

3 FCM4 - FCM3 3

11.15 1 Vilvoorde - FCM3 14.15 1 FCM - Bertem-Leefdaal

2 FCM1 - FCM2 2 Vilvoorde1 - Vilvoorde2

3 3

11.30 1 FCM2 - FCM1 14.30 1 FCM1 - Vilvoorde1

2 FCM3 - FCM5 2 FCM2 - Vilvoorde2

3 FCM4 - Vilvoorde 3

11.45 1 FCM1 - Vilvoorde 14.45 1 FCM - Vilvoorde1

2 FCM2 - FCM3 2 Bertem-Leefdaal - Vilvoorde2

3 3

12 1 Vilvoorde - FCM5 15 1 FCM1 - Vilvoorde2

2 FCM4 - FCM2 2 FCM2 - Vilvoorde1

3 FCM1 - FCM3 3

12.15 1 FCM3 - FCM1 15.15 1 Vilvoorde1 - Bertem-Leefdaal

2 Vilvoorde - FCM2 2 Vilvoorde2 - FCM

3 3

�1

VOORMIDDAG NAMIDDAG

uur terr. match uur terr. match

10 1 Vilvoorde - FCM1 13 1 Asse - FCM1

2 FCM2 - FCM3 2 Vilvoorde - FCM2

3 3

10.15 1 Vilvoorde1 - FCM1 13.15 1 Kortenberg1 - FCM1

2 Vilvoorde2 - FCM2 2 FCM2 - FCM3

3 3 Kortenberg2 - Keerbergen

10.30 1 FCM1 - FCM2 13.30 1 FCM2 - Asse

2 FCM3 - Vilvoorde 2 FCM3 - Vilvoorde

3 3

10.45 1 FCM1 - Vilvoorde2 13.45 1 FCM1 - FCM2

2 FCM2 - Vilvoorde1 2 FCM3 - Kortenberg2

3 3 Keerbergen - Kortenberg1

11 1 Vilvoorde - FCM2 14 1 Asse - Vilvoorde

2 FCM3 - FCM1 2 FCM1 - FCM3

3 3

11.15 1 Vilvoorde2 - Vilvoorde1 14.15 1 Kortenberg2 - FCM1

2 FCM1 - FCM2 2 FCM3 - Keerbergen

3 3 FCM2 - Kortenberg1

11.30 1 FCM3 - Vilvoorde 14.30 1 FCM2 - Asse

2 FCM2 - FCM1 2 Vilvoorde - FCM1

3 3

11.45 1 FCM1 - Vilvoorde1 14.45 1 Keerbergen - FCM2

2 FCM2 - Vilvoorde2 2 Kortenberg2 - Kortenberg1

3 3 FCM1 - FCM3

12 1 Vilvoorde - FCM1 15 1 Asse - FCM3

2 FCM3 - FCM2 2 FCM2 - Vilvoorde

3 3

12.15 1 Vilvoorde2 - FCM1 15.15 1 Kortenberg1 - FCM3

2 Vilvoorde1 - FCM2 2 FCM1 - Keerbergen

3 3 FCM2 - Kortenberg2

�1

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

Schema indoor-boardingtoernooi
Zaterdag 26 december

         

     #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

Zondag 27 december

U6 U8U10 U9U11 U12 U7U13

Inschrijvingen jeugdtoernooi mei 
2016 geopend 

Ondertussen zijn ook al de inschrijvingen voor 
het jaarlijkse jeugdtoernooi van Moorsel voor 
geopend verklaard. Het toernooi, dat zoals 
steeds wordt gespeeld volgens een 
wereldbekerformule (waarbij elke ploeg een 
land vertegenwoordigt) vindt dit keer plaats op 
14, 15 en 16 mei 2016. 
Op zaterdag 14/5 spelen U12, U13 en meisjes 
(U16); op zondag 15/5 is het aan U6, U7, U8 
en U9, en op maandag 16/5 maken we plaats 
voor U10 en U11.  

Inschrijven kan online: 
www.fcmoorsel.be/inschrijvingen 


