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Voetbalkamp

Extra vrijwilligers
gezocht voor verdere
uitbouw FCM

(29/3-1/4) in geen
tijd uitverkocht

“Er treedt een 2e
meisjesploeg
@fcmoorsel in
competitie aan (U11).
1e match op 30/1.

- The FCM Times U9’s doen het met vrouwelijke ‘touch’
T1 Ilse Jonckheere leidt 25-tal spelers en 5 trainers in goede banen
Drie ploegen, meer
dan 25 spelers en
maar liefst 5 trainers:
dat is de U9-ploeg van
FC Moorsel in een
notendop. En aan het
hoofd van die hele
hoop staat niemand
minder dan Ilse
Jonckheere. Jawel,
een vrouw!
“Iedereen kent mij als
een hevige voetbalfan en
ik durfde ook al wel eens
mee te coachen langs de
zijlijn, toen ik nog geen
trainer was. Daarom
vroeg jeugdcoördinator
Wim Gilis me als coach
bij FCM”, doet ze haar
verhaal.
“Ik was wel verbaasd toen
hij dat vroeg”, voegt Ilse
toe. Er waren op
dat moment, twee
jaar geleden, nog
geen vrouwelijke
trainers en ik had
ook zelf nooit
gevoetbald. Maar
hij vond dat ik er
wel wat van
kende. In het
begin heb ik even
getwijfeld, maar
ben er dan vol
enthousiasme aan
begonnen.”
Ilse geeft toe dat mensen
vaak eerst een beetje
verwonderd kijken, als ze
zien dat hun kinderen
getraind worden door een
vrouw. “Maar eigenlijk
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gaat dat snel over. Ze
zien dat je je 100 procent
inzet en dat is uiteindelijk
wat telt.”
Een vrouw als trainer, dat
blijft dus blijkbaar eerder
een uitzondering. Ook bij
FC Moorsel is dat zo. “Ik
vind het wel een beetje
spijtig dat voetbal nog
steeds grotendeels een
mannenzaak is. Kort na
mij is Nadine wel
begonnen als trainer van
de MiniVoetjes, dus zijn
we in deze club snel van
nul naar twee gegaan. En
sinds dit jaar assisteert
Nancy regelmatig bij de
U10-ploeg. We zijn dus
duidelijk op de goede
weg!”, vindt Ilse.

worden heeft
dikwijls geen

Kortom, een
goed
evenwicht
zin en heeft
daar bij de
soms zelfs
U9’s en dat
een averechts
werpt zijn
effect. Als
vruchten af,
vrouw ben je
ziet ook de
gevoeliger en
hoofdcoach.
focus je meer
“We werken
op de dingen
met de 5
die goed
trainers heel
lopen. In
“Ze zien dat je je 100
goed met de
plaats van te
procent inzet en dat is
grote groep
roepen dat ze
en met de
wat uiteindelijk
de bal weer
grote vereens verloren
telt.” (T1 Ilse
scheidenheid
zijn, is het
Jonckheere)
tussen de
beter om
spelers.” Om
oplossingen
die grote
aan te bieden: die of die
verschillen op te vangen,
speler staat vrij, de
zijn de U9’s opgedeeld: in
keeper speelt mee … Ook
een sterkere A-ploeg die
op vergaderingen kunnen
in een driesterrenreeks
is ingeschreven,
een B-ploeg in een
tweesterrenreeks en
een derde C-ploeg
met één ster.
“Het verschil
tussen A en B zit

En gelukkig maar, want
vrouwelijke trainers
hebben zo hun voordelen,
zegt ze. “Ik denk dat
mannen soms te
prestatiegericht zijn of te
streng. Maar kwaad

we een ander inzicht
bieden op bepaalde
zaken, meer vanuit een
organisatorisch
standpunt!”, klinkt het
overtuigd.

voornamelijk in de
snelheid van uitvoering en het
inzicht in het spel”,
zegt Ilse. “Bij de Cploeg wordt er nog
meer gewerkt op
technische vaardigheden,
samenspel en inzicht. Dat
zijn meestal spelers die
iets later zijn beginnen te
voetballen.”
(vervolg op p.2)
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Voetbalkamp al snel uitverkocht
Van dinsdag 29 maart tot
en met vrijdag 1 april
vindt de 4e editie van het
paasvoetbalkamp plaats
bij FC Moorsel. Er snel bij
zijn was de boodschap,
want de beschikbare
plaatsen vlogen weg.
We kunnen tijdens het
vierdaagse kamp maximaal 60
spelertjes ontvangen. Nog
geen week nadat we de
inschrijvingen geopend
hadden, waren zowat alle
plaatsen ingenomen. Bij het
ter perse gaan van deze krant
bleef nog maar een tweetal
plaatsen over.
“De spelers krijgen vier
trainingssessies per dag,
zowel groeps- als
thematrainingen”, zegt
toernooicöordinator Thierry
Van den Meerssche. “Maar
het is ook geen ‘boot camp’
natuurlijk”, voegt hij lachend

(vervolg U9-ploeg)
Dat systeem met 3 ploegen
moet alle U9’tjes
klaarmaken voor weer een
stap hogerop. “Volgend
jaar evolueren we naar
slechts twee ploegen. We

Nieuwjaarsbrief FCM-bestuur

toe, “er is ook ruimte voor
spelletjes, speeltuin,
estafettes enz.”

Het bestuur van FC wenst
iedereen in 2016 veel
voetbalplezier en vooral
een goede gezondheid
met weinig kwetsuren.

Het kamp staat open voor

alle kinderen van
geboortejaar °2011 tot en
met °2002 (meisjes tot en
met °2001), dus ook voor
kinderen die geen lid zijn
van FC Moorsel.
De trainingen starten om
9u00 en eindigen om
16u00. Opvang is er vanaf
8u00 en tot 17u00.

Beste leden, ouders en
sympathisanten, het jaar 2015
is voorbijgevlogen en mooi
afgesloten met ons indoorboardingtoernooi.
Ook vorig jaar konden we
weer rekenen op talloze
vrijwilligers, leden, trainers
en afgevaardigden, zonder wie
een voetbalclub niet kan
bestaan. Mensen die zich
dagelijks en wekelijks inzetten
voor onze jeugdspelers, die de
kantine bemannen,
vrijwilligers op onze
eetevenementen, die steeds
voortreffelijk worden
georganiseerd door ons
feestcomité, en vele anderen.
Zoals jullie verder kunnen
lezen (zie p.3), blijven we op
zoek naar sympathisanten om
ons team van vrijwilligers uit
te breiden. Op korte termijn
zoeken we vooral mensen die
de kantine willen bemannen
op woensdagen en zaterdagen,
dat wil zeggen tijdens de
jeugdmatchen en -trainingen.
Mensen die zich geroepen
voelen om mee in het bestuur

De prijs voor de stage
bedraagt 100 euro per
speler. Dat bedrag omvat
alle activiteiten, verzekering,
tussendoortjes en warme
maaltijden inclusief drankje.
Alle informatie op
www.fcmoorsel.be. Eens we
aan 60 ingeschreven spelers
zitten, leggen we een
wachtlijst aan.

zullen de B-ploeg dus
verdelen over A en C. En
tegelijkertijd beginnen we
met de voorbereidingen
op het 8-tegen-8 van bij de
U10. Dat doen we in de
komende maanden, zodat
iedereen voorbereid is

tegen het einde van dit
seizoen”, besluit Ilse.
Dat zit wel snor! En oh ja,
wie over enkele jaren nog
een linkse poot zoekt voor
zijn club: Ilse heeft er in de
aanbieding. “Daar waar dit

*Ilse Jonckheere / mama van Ruben / in
tegenstelling tot mijn echtgenoot, een grote
voetbalfan / vooral van RSC Anderlecht
*Ronny Delvaux / papa van Robbe / zelf
altijd gevoetbald / OHL-supporter

te stappen, zijn zeker ook
welkom.
Wat betreft het sportieve,
willen we in 2016 verder
werken aan de uitbouw van
onze jeugdwerking en als het
over de 1e ploeg gaat, hopen
we onze plaats in derde
provinciale terug te kunnen
innemen op korte termijn.
Om dit allemaal te kunnen
realiseren, zijn we ervan
overtuigd om de ingeslagen
weg richting een kunstgrasveld te blijven bewandelen.
De crowdfunding die vorig
jaar werd opgestart, bleek een
succes. Vele mensen zijn
bereid ons een (financieel)
handje te helpen. We blijven
dan ook aandringen bij de
gemeente om onze jeugdspelers de kwaliteit te kunnen
bieden die ze verdienen. Wat
in Vossem en Duisburg kan,
moet ook mogelijk zijn in
Moorsel, zeker gezien het
succes van onze jeugdwerking.
Op naar een sportief 2016!
Met vragen en opmerkingen
kan u terecht op
info@fcmoorsel.be.
HET BESTUUR
in andere ploegen of
leeftijden een probleem is,
zitten wij in de A-ploeg
met maar liefst vijf
linksvoetigen en in de Bploeg met nog eentje. Geen
probleem dus daar op de
linkerflank!”

*Michel Galletti / papa van Biaggo en
Gianluca / Italiaanse roots / hevige Juventusfan

U9c

U9a

U9b
*Pieter Van Lammeren / papa van
Arthur / altijd gebasketbald! / sinds kort ook
voetballend bij Veteranen Moorsel.
*Gaetan Van Mossevelde / papa van Ian /
ex-keeper / nog actief in minivoetbal.
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Zes jeugdploegen in Jeugdcup Het Nieuwsblad
Net als de voorbije jaren
werd een reeks
Moorselse jeugdploegen
ingeschreven voor de
Jeugdcup Het
Nieuwsblad.
Dat is een soort van
bekertoernooi met directe
uitschakeling. Dit jaar

nemen 6 van onze ploegen
deel, van U8 tot en met U13.
Tussen eind januari en
midden februari treffen ze
de eerste tegenstanders. De
winnaar van de dubbele
confrontatie gaat naar de
kwartfinale, die begin maart
gespeeld wordt.

De opponenten zijn TW3000
(U8), Beersel-Drogenbos
(U9), Wambeek (U10),
Huldenberg (U11),
Steenhuffel (U12) en
Hoeilaart (U13).
==> De speeldata staan
hiernaast en op
www.fcmoorsel.be.

Februari @ FCM
01/02 (Jeugdcup)
- 18:30 U10 - Wambeek
02/02 (Jeugdcup)
- 18:30 U12 - Steenhuffel
-

03/02 (Jeugdcup)
18:00 U13 - Hoeilaart
18:00 TW3000 - U8
18:00 Huldenberg - U11
18:30 U9 - Beersel-Drogenbos

05/02
- 20:30 Tervuren-Duisburg - Vet’s
07/02
- 15:00 LaarBoortmeerbeek - 1e ploeg
12/02
- 20:30 Vet’s - Tempo Overijse

Extra vrijwilligers gezocht
Als voetbalclub hangen
we heel erg af van onze
vrijwilligers. Van ons
jaarlijkse mosselfestival
tot de wekelijkse
kantinediensten, steeds
doen we een beroep op
helpende handen.
De ‘klusjes’ waarvoor zij
worden ingezet, komen in
alle kleuren en maten. Van
de lijnen trekken en de
veldjes klaarzetten, over het
proper houden van de
kleedkamers, tot helpen bij
eetfestijnen, voetbalkamp of
jeugdtoernooi. Allemaal
taken die soms wekelijks,
soms maandelijks of slechts
sporadisch moeten worden
vervuld.

Dat gebeurt dus allemaal
info@fcmoorsel.be of spreek
met vrijwilligers. We merken
een andere vrijwilliger aan.
echter dat het op sommige
Uiteraard is dit volledig
momenten zwaar wordt om
vrijblijvend en kan je eerst
alles rond te
eens komen
krijgen. Daarom
proberen of er
“We lanceren een
een oproep naar
taken zijn die je
extra helpende
liggen.
oproep om extra
handen.
helpende handen
Op dit moment
Wij hopen alvast
te vinden”
vormen de
dat deze oproep
kantinediensten
het begin wordt
op woensdag en
van een nog
zaterdag het grootste knelbeter draaiende vrijwilligerspunt, maar uiteraard is
werking.
iedereen welkom die zich
Want alleen samen kunnen
geroepen voelt om FCM een
we ervoor zorgen dat de club
duwtje in de rug te geven en
kan blijven draaien en dat
af en toe wat vrije tijd heeft.
uw kind of kleinkind zijn of
haar hobby in optimale
Herken je je in de oproep,
omstandigheden kan blijven
stuur dan een mailtje naar
uitoefenen.

Uiteraard ook een
hele dikke
“bedankt!” aan…

-

13/02
09:30 U12 - Hoeilaart
09:30 MeisjesU11 - Veldkanteva’s
09:30 Huldenberg - U9b
09:30 Huldenberg - U9c
09:30 Bertem-Leefdaal - U11a
09:30 Sterrebeek - U11b
10:00 Machelen - U8c
11:00 U7b - Kortenberg
11:00 U8b - Huldenberg
11:15 Hoeilaart - U8a
11:15 Veldkanteva’s - MeisjesU16
12:00 Strombeek - U13
12:30 U10a - Kraainem
14:30 Hoeilaart - U6
14:30 Hoeilaart - U7a

14/02
- 15:00 1e ploeg - Krc Boortmeerbeek
17/02 (Jeugdcup)
- 18:30 Steenhuffel - U12
19/02
- 20:30 Vet’s - Haacht
-

20/02
09:30 U6 - OHL
09:30 U7a - Tervuren-Duisburg
09:30 U8a - OHL
09:30 Kapelle-o/d-Bos - U10r
09:45 Erps-Kwerps - U7b
10:00 Wezembeek - U12
11:00 U11a - Huldenberg
11:00 U13 - Vilvoorde
11:00 Bertem-Leefdaal - U8b
11:15 Huldenberg - U10a
12:30 U9a - Rotselaar
12:30 U9c - Kraainem
12:30 U11b - Diegem
14:00 U8c - Kraainem
14:00 U9b - Herent
14:00 MeisjesU16 - Veltem
14:00 Machelen - Zat-res

21/02
- 09:30 Zon-res - Herent
- 15:00 Haacht Statie - 1e ploeg
26/02
- 20:00 Zat-res - Wol-Zaventem
- 20:30 Rekencentrum - Vet’s

…alle vrijwilligers
die niét op deze
foto’s staan!

-

27/02
09:30 U10r - Juve Mollem
09:30 U12 - Kraainem
09:30 MeisjesU11 - Dames Ternat
09:30 Meerbeek - U8a
09:30 Keerbergen - U9a
09:30 Kraainem - U11b
09:30 Sterrebeek - U13
11:00 U7b - Steenokkerzeel
11:00 U8b - Kortenberg
11:15 Sterrebeek - U8c
11:15 Sterrebeek - U9b
11:30 Vossem - U11a
12:30 U10a - Sterrebeek
13:30 Bertem-Leefdaal - U6

-

28/02
09:30 Woluwe-Zaventem - U7a
09:30 Tempo Overijse - U9c
09:30 Hoeilaart - Zon-res
11:15 Leeuw - MeisjesU16
15:00 1e ploeg - Hofstade
(onder voorbehoud van wijzigingen, zie ook
www.fcmoorsel.be)
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Website volledig vernieuwd
Update was na meer dan 12 jaar hoognodig
Aan het begin van het nieuwe
jaar lanceerden we een
volledig vernieuwde versie van
onze website. Na meer dan 12
jaar trouwe dienst was de
originele www.fcmoorsel.be
aan een grondige update toe.
Na een seizoen met wekelijkse
nieuwsbrieven, lanceerde FCM op
19 augustus 2003 zijn eigen
website. Ondertussen is er heel wat
gebeurd: we ruilden het .tk-adres in
voor een .be-adres, er werd een
500-tal nieuwsbrieven verstuurd en
we startten op Facebook en Twitter;
sportief gezien bouwden we
opnieuw een eigen jeugdwerking
uit, was er een promotie van de 1e
ploeg, en spijtig genoeg vorig
seizoen opnieuw een degradatie, is
Peter Vangestel de enige die beide
meemaakte als speler, en nog vele
andere zaken.

maar biedt alles aan
op een moderne en
meer overzichtelijke
manier, met ook veel
aandacht voor foto’s.
We blijven er
uiteraard naar
streven jullie altijd zo
snel mogelijk op de
hoogte te brengen
van resultaten,
rangschikkingen,
verslagen,
evenementen enz.
De oude site (zie foto
hieronder) blijft
consulteerbaar voor
wie in de archieven
wil grasduinen.

Moorsel heeft een 2e meisjesploeg
ingeschreven in competitie. Het team
zal uitkomen in een U11meisjesreeks.

Op technologisch vlak is 12 jaar nog
veel meer een eeuwigheid. Waren
we bij de opstart bij de voorlopers,
dan begon onze webstek de laatste
jaren ernstige tekenen van
veroudering te vertonen, zeker
sinds de opkomst van smartphones
en tabletcomputers.
Tijd voor een moderne look dus, en
die werd ontwikkeld door Kevin
Vandersmissen, samen met
webmaster Frederik Ureel.
De nieuwe site bevat evenveel
informatie als zijn voorganger,

Onze U16-meisjesploeg, die vorig seizoen in
competitie trad, heeft er dus een klein zusje
bij. Op zaterdag 30 januari speelt de
nieuwste FCM-telg haar eerste wedstrijd.
Het wordt een thuismatch (aftrap om
9u30) tegen Miecroob Veltem.
En niet te vergeten, een hele dikke
bedankt nog aan ex-FCM-speler
Steven Meert. Hij ontwierp in 2003
onze 1e website, waar we toch met
ook een beetje pijn in het hart
afscheid van nemen…

#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 bijna twintig jeugdploegen (van MiniVoetjes
en U6 t/m U13, en U11- en U16-meisjesploegen).
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, Teuvo Taymans

WWW.FCMOORSEL.BE

Tweede meisjesploeg in
competitie

“Onze U16meisjesploeg heeft
er een klein zusje
bij.”
De U11-meisjes zullen onder handen
worden genomen door Nancy en Dizze
Delmotte, het koppel dat ook al de U10rploeg onder zijn hoede heeft. Ze zullen ook
samen met die jongens trainen.
Tot eind dit seizoen staan er 8 matchen op
het programma van de U11-meisjes, met als
tegenstanders Veltem, Veldkanteva’s,
Dames Ternat, Olympia Wijgmaal en
Molenbeek Girls. Er wordt steeds 5-tegen-5
gespeeld.
Het nieuwe team vormt overigens de 18e
jeugdploeg van oranjezwart (MiniVoetjes
meegerekend).
==> De volledige kalender staat op
www.fcmoorsel.be.

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