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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
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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.
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