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U9’s doen het met vrouwelijke ‘touch’ 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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 

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.  

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 

worden heeft 
dikwijls geen 
zin en heeft 
soms zelfs 
een averechts 
effect.  Als 
vrouw ben je 
gevoeliger en 
focus je meer 
op de dingen 
die goed 
lopen. In 
plaats van te 
roepen dat ze 
de bal weer 
eens verloren 
zijn, is het 
beter om 
oplossingen 
aan te bieden: die of die 
speler staat vrij, de 
keeper speelt mee … Ook 
op vergaderingen kunnen 

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

Kortom, een 
goed 
evenwicht 
daar bij de 
U9’s en dat 
werpt zijn 
vruchten af, 
ziet ook de 
hoofdcoach. 
“We werken 
met de 5 
trainers heel 
goed met de 
grote groep 
en met de 
grote ver-
scheidenheid 
tussen de 
spelers.” Om 

die grote  
verschillen op te vangen, 
zijn de U9’s opgedeeld: in 
een sterkere A-ploeg die 

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 
voornamelijk in de 
snelheid van uit-
voering en het 
inzicht in het spel”, 
zegt Ilse. “Bij de C-
ploeg 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)

“Er treedt een 2e 
meisjesploeg 

@fcmoorsel in 
competitie aan (U11). 

1e match op 30/1.

Extra vrijwilligers 
gezocht voor verdere 

uitbouw FCM

Voetbalkamp 
(29/3-1/4) in geen 

tijd uitverkocht

 - The FCM Times - 

T1 Ilse Jonckheere leidt 25-tal spelers en 5 trainers in goede banen

“Ze zien dat je je 100 
procent inzet en dat is 

wat uiteindelijk 
telt.” (T1 Ilse 
Jonckheere)

https://twitter.com/fcmoorsel
https://twitter.com/fcmoorsel
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(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 

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 

in andere ploegen of 
leeftijden een probleem is, 
zitten wij in de A-ploeg 
met maar liefst vijf 
linksvoetigen en in de B-
ploeg met nog eentje. Geen 
probleem dus daar op de 
linkerflank!”

Nieuwjaarsbrief FCM-bestuur

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

Beste leden, ouders en 
sympathisanten, het jaar 2015 
is voorbijgevlogen en mooi 
afgesloten met ons indoor-
boardingtoernooi. 
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 

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 kunstgras-
veld 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 jeugd-
spelers 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 

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 

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

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.  

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. 

*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 

U9a 

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

fan 

U9c

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.


