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Woord van achter den toog
Als kantineverantwoordelijke de opdracht krijgen om een
voorwoord te schrijven vind ik een hele eer, alleen is het niet
gemakkelijk om hieraan te beginnen. Misschien kan ik jullie
eerst vertellen wat mijn functie binnen het bestuur inhoudt,
zodat jullie niet denken dat ik enkel pintjes tap.
Eén van mijn belangrijkste taken is natuurlijk het plaatsen van
bestellingen zodat iedereen zijn favoriete drankje of snoepje heeft. Maar daarnaast
heb ik nog vele andere taken. Waaronder de toiletten proberen proper te houden, de
rekjes achter de toog regelmatig afkuisen, bestuursvergaderingen bijwonen én
natuurlijk ook tappen als er geen tappers gevonden worden. Dit seizoen kan ik
echter niet klagen, want ik kan rekenen op tal van vrijwilligers die ik langs deze
weg nog eens extra wil bedanken. Merci!
Over mijn functie kan ik nog een tijdje gepassioneerd doorgaan. Maar misschien
willen jullie ook wel iets meer weten over de persoon Kristel.
Zeven jaar geleden kwamen mijn man en ik in Blaasveld wonen. We kenden
niemand in dat kleine dorpje tot mijn oudste zoon vijf jaar geleden na een matchke
tegen de ploeg van De Pros bij Blaasveld kwam voetballen.
In het begin was ik een gewone voetbalmama: supporteren, in de kantine iets gaan
drinken en af en toe de was eens doen. Na een tijdje werd mijn man dan trainer bij
FC Blaasveld en omdat ik toch kwam kijken en er altijd bij was besloot ik om me
nuttig te maken en af en toe eens te tappen. Dat af en toe is geleidelijk aan
uitgegroeid tot wat ik nu ben: kantineverantwoordelijke.
Daarnaast ben ik drie jaar délégé geweest bij de ploeg die mijn man trainde omdat
mijn zoon ook bij die ploeg speelde. Sinds vorig jaar speelt ook mijn dochter
voetbal, bij de duiveltjes, daarom heb ik gekozen om vanaf dit seizoen aan de slag
te gaan als délégé bij de duiveltjes. Ook op zondagmorgen vind je me aan de zijlijn
bij de Reserven B, dan ben ik niet alleen délégé maar ook verzorgende voor als er
iemand zich kwetst op het plein!
Je ziet dat ik ondertussen al goed ingeburgerd ben bij de club van mijn hart: FC
Blaasveld!

Komende activiteiten
Sinds 12/02: Verkoop
terrein Kebbingen
01/05 Kermiscup
09/05 Eierwerpen

Waar ik echt naar uitkijk is de verhuis naar de nieuwe accommodatie, weg uit onze
huidige zwaar verouderde accommodatie waar weinig stokplaats is en die niet meer
proper te krijgen is. Ginder kunnen we een nieuwe start maken. Toch denk ik dat
we allemaal nog dikwijls zullen terugdenken aan onzen akker als we hier weg zijn.
Ik ben er van overtuigd dat we zeker nog heimwee zullen hebben maar wat ik ook
weet is dat onze club hierdoor alleen maar kan groeien en dat is toch wat iedereen
wil . Een nieuwe accommodatie is een nieuwe start!!!
Vriendelijke groeten
Kristel Doms
De kracht van een goede kantine
Elke club heeft wel zijn eigen kantine. Maar waarom eigenlijk? Het nut gaat veel
verder dan 'de dorstigen laven. ' Een kantine is een uithangbord voor de club.
Supporters moeten zich er kunnen thuis voelen. Gezellig een pintje kappen en
wat keuvelen. Dat kan het best in een propere, sfeervolle omgeving. Naar een
goede kantine kom je altijd graag terug. En dan komen de inkomsten vanzelf.
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Duiveltjes en U8

Webben dat?
Het is nog vroeg om er aan te denken,
maar het seizoen loopt toch stilletjesaan
op zijn eind. Treurnis alom uiteraard!
Maar voor wie niet wil stilzitten tijdens
deze voetballoze dagen, hebben we wel
een kleine tip.
Omdat oefenen nooit kwaad kan, en een
goede techniek altijd meegenomen is, kan
je best even surfen naar
www.voetbalhuiswerk.be. Daar vind je
allerlei oefeningen om thuis of in de tuin
uit te proberen. Check it out!

Voetbal bestaat uiteraard uit regels. Iedereen is wel op de hoogte van
de algemene spelregels voor de oudere elftallen. Bij jeugdelftallen is
dat net iets anders. Voor Duiveltjes en U8, zijn dit de specifieke
spelregels:
Aantal spelers : 5 tegen 5 (maximum 4 vervangers per team)
Afmetingen terrein : 35m x 25 m (ongeveer ¼ van een
normaal voetbalveld)
Afmetingen doel : 5m x 2m
Doelgebied : fictieve halve cirkel met een diameter van 8m
Bal : nr. 3
Gele en rode kaarten zijn niet van toepassing
Wedstrijdduur : 2 x 25 minuten met 10 minuten rust
Buitenspel is niet van toepassing
Alle vrije trappen zijn onrechtstreeks
Strafschoppen zijn niet van toepassing
Hoekschoppen en inworpen zijn wel van toepassing

"Voetballen is simpel, maar het
moeilijkste wat er is, is simpel
voetballen. ”
Johan Cruijff

Voetbalclinic Schalke 04
Op 4 maart vertrokken 3 trainers van FCB vol
goede moed naar Schalke 04 voor een
voetbalclinic, met als eerste leuze "ochtendstond
heeft goud in de mond"(vertrek 04u45 vanop den
FCB).
Het was unieke gelegenheid om een Duitse
topclub te kunnen bezoeken en om 2 trainingen te
kunnnen bijwonen en te analyseren. Dit is ook
opnieuw een bewijs dat FCB bezig is met de
opleiding van haar trainers!

ANTI
SNEEUW
FRONT

Winterke, Winterke, Winterke,
Winterke, wat doe je nou?
Stuur ons niet langer die sneeuw en die kou!
Zo komen we niet meer aan voetballen toe.
En heel die kalender wordt ook een gedoe.
We zetten voor s' morgens niet eens meer de
wekker.
Weeral geen voetbal, ik baal als een stekker.
't Is minder zever en thuis geen ambras,
maar ik wou dat er snel weer voetbal was. . .

Meer info in de volgende Blaatwitter

"Je stopt niet met voetballen omdat
je te oud wordt, je wordt oud omdat
je stopt met voetballen. "
Sir Stanley Matthews
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VRIJWILLIGER
E EN VERENIGING KAN ENKEL BLIJVEN BESTAAN MET DE VELE
HULP VAN VRIJWILLIGERS. D IT IS NIET ANDERS BIJ EEN GOED
DRAAIENDE VOETBALCLUB ALS FC B LAASVELD. D AAROM
ZETTEN WIJ IN DEZE EDITIE AL ONZE VRIJWILLIGERS IN DE
BLOEMETJES.

Wat is nu een vrijwilliger? Een vrijwilliger is iemand die
vrijwillig, dwz zonder verplichting, taken of opdrachten
uitvoert, dit is meestal zonder betaling of door betaling van
een vrijwilligersvergoeding. Binnen onze club hebben wij zo
vele vrijwilligers die de club mee doen draaien.
Onder deze vrijwilligers vallen alle bestuursleden, die zowel
instaan voor het financiële, als de communicatie als de
administratieve winkel van FC Blaasveld. Daarnaast hebben
we al onze trainers die verantwoordelijk zijn voor de
opleiding van onze jeugd en jongeren. Zij zorgen voor goed
voorbereide trainingen, matchen, vergaderingen van de
sportieve cel, enz.
Dit zijn natuurlijk de taken waar iedereen onmiddellijk aan
denkt. Maar daarnaast zijn nog heel veel vrijwilligers nodig
om te blijven bestaan. Hierbij denken we aan wekelijks
terugkeerbare taken die moeten gebeuren zoals tappen bij

M/V

alle matchen van FC Blaasveld, lotjes verkopen aan de
zijlijn bij matchen van het eerste elftal, inkomticketten
verkopen en het kuisen van de kleedkamers en het chalet.
Er zijn ook bepaalde zaken die slecht één keer per jaar
gebeuren maar waarop ook vele helpende handen welkom
zijn. Opdienen bij de eetdagen, verkopen van wafeltjes,
hamburgers bakken tijdens één van onze tornooien, een fuif
organiseren.

Zeker nu de verhuis naar onze nieuwe pleinen stilletjes aan
dichterbij komt kunnen we nog wat hulp gebruiken. Onze
club kan al rekenen op de hulp van een heel aantal mensen.
Waarvoor dank. Maar dit kan natuurlijk altijd beter. Daarom
willen we u vragen dat als u zich geroepen voelt om bij te
dragen aan het welslagen van onze club, u een mailtje stuurt
naar onze webmaster Ludo Verschueren
(7325.ludo.verschueren@gmail.com) met de mededeling
‘IK BEN HET DIE U ZOEKT’ en daaronder de taken die u
graag wil uitvoeren of waarvoor u interesse heeft. Dit mag
alles zijn waar u aan denkt, zowel trainer van een
jeugdploeg, als hamburgerbakker op tornooien als tapper
voor de vrouwenploeg. Er is voor iedere vrijwilliger een
plaats vrij op onze club…

FCB wil via deze weg nogmaals alle vrijwilligers die momenteel actiefzijn binnen de club
bedanken voor hun tijd en inzet. Zonder jullie zou alles maar een platte boel zijn. Dus:
BEDANKT, BEDANKT en nog eens BEDANKT!
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vo l g e

E LKE EDITIE VIND JE IN DE BLAATWITTER DE VISIE VAN EEN FCB' ER OVER VOETBAL. DEZE EDITIE
IS HET DE BEURT AAN E DDY KIEBOOMS, JUNIORENTRAINER BIJ FC B LAASVELD.

VOETBAL=
V
O
E
T
B
A
L

VRIENDEN: Voetbal is een teamsport, dit doe je dus met VRIENDEN, echte vrienden.
Hoe sterker die band, hoe beter het TEAM en het gespeelde voetbal.
ORGANISATIE: Alles staat of valt met ORGANISATIE, dat is in het voetbal niet anders.
Zowel tijdens de wedstrijd als langs de lijn en binnen onze club.
ENGAGEMENT: Zowel groot als klein moet een zeker engagement hebben in het voetbal
om zijn doel te bereiken. Dat begint thuis. “WILLEN VOETBALLEN IS DUS DE
BOODSCHAP !!! "
TECHNIEK: Als voetballer mag je je niet neerleggen bij het feit dat je vriend technisch
beter onderlegd is als jij, maar moet je steeds je eigen TECHNIEK in vraag stellen en veel
oefenen, zowel met je linker- als rechter voet.
BALGEVOEL: Door met verschillende grootte van ballen te jongleren met je voet kweek
je een beter balgevoel. “IK ZOU ZEGGEN OEFENEN MAAR”
AANMOEDIGEN: POSITIF COACHING is ons motto. Proberen om uw speler en het
team steeds te motiveren ook al gaat het eens wat minder. Er valt altijd wel iets positiefs te
zien in een situatie.
LIEVELINGSPOSITIE: Als kleine jongen wilde ik net als zoveel anderen absoluut in de
spits spelen. Om te kunnen scoren, om zo belangrijk te zijn voor mijn team. Maar, naar ik
ouder werd, vertelde mijn coach me dat ik beter zou renderen als achterspeler. Al vlug zag
ik in dat mijn coach gelijk had en dat die lievelingspositie GEEN waarde had voor het
TEAM ! De nieuwe positie verhoogde wel het RENDEMENT voor het TEAM !

Eddy Kiebooms was speler van VV en Crossing Elewijt en sloot zijn spelerscarrière afbij FC
Kloosterheide. Daar startte ook zijn trainerscarrière. Hij was bij Kloosterheide ook actiefals PR- en
sponsor-verantwoordelijke.
Sinds 1999 is hij lid van FCB, eerst als speler bij de Veteranen, daarna als trainer. Momenteel traint
hij de Junioren en het 1ste elftal. Vorig seizoen nog speelde hij kampioen met zijn Scholieren-team.
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NET ALS IN DE VORIGE EDITIE STELLEN WE EEN TRAINER AAN U VOOR, DIE DANKZIJ FCB DE MOGELIJKHEID KREEG ZIJN
TRAINERSCAPACITEITEN TE VERSCHERPEN. JIRI L AMBRECHTS IS VOOR HET DERDE JAAR TRAINER BIJ FC B LAASVELD, EN VOND
HET TIJD OM ZICH AAN EEN CURSUS TE ONDERWERPEN. HIERONDER BESPREEKT HIJ ZIJN MOTIVATIE EN ERVARINGEN.
Het is nu mijn derde jaar dat ik trainer ben in FC Blaasveld
en het trainen van een jeugdploeg ligtmij wel.
Ik ben begonnen bij de Miniemen, we hadden een zeer
jonge ploeg die het jaar daarvoor bij de laatsten was
geëindigd. Het was dus een hele uitdaging om die gasten te
motiveren om dat jaar beter te doen.
We waren net met 11 dus ben ik zelf nog op zoek gegaan
naar enkele jongens.
We zijn dat seizoen 3de geeindigd, dus dat waseen positieve
ervaring voor mij.
Mijn tweede seizoen ging ik over naar de kadetten, samen
met een deel van de spelers. Dat seizoen was vrij woelig.
We deden mee voor de titel en ook in de beker van KleinBrabant deden we lange tijd mee.
Maar we konden het niet volhouden. Schorsingen,
blessures,.... zorgden voor een minder seizoenseinde. Vooral
de wedstrijden tegen eeuwige concurrent VK Heindonk
zorgden voor problemen. De resultaten waren goed: thuis 60 winst, op verplaatsing 1-1.
Het was meer het sportieve dat het liet afweten.
Vooral de duels en de supporters van de tegenpartij zorgden
voor frustratie bij onze jongens, het werd als trainer bijna
onmogelijk om de gemoederen te bedaren.
We eindigden uiteindelijk nog 2de achter Wilrijk, dat
volgens mij niet de verdiende kampioen was mede omdat
wij in de onderlinge duels beter waren.

Daarnaast ga ik geregeld naar een trainersdag of naar een
voetbalclinic, en elke keer leer ik iets nieuw bij en gebruik
ik dat in de praktijk bij mijn ploeg.
Ondertussen ben ik terug trainer van de miniemen, een zeer
jonge groep die wil leren en die het karakter heeft
om het elke tegenstander moeilijk te maken.
We draaien goed mee in de middenmoot, er zijn enkele
ploegen met enkele 2dejaarsminiemen en die ploegen
strijden om te titel, al speelden wij wel zeer goed mee tegen
hen.
Maar resultaat is niet alles wat telt, het plezier aan het
voetbal en het bijleren is voor de jongeren veel belangrijker.
Geregeld spelen er ook preminiemen mee omdat we al eens
iemand te kort komen, ik moet zeggen: die kunnen dat
niveau zeker aan. We speelden een wedstrijd met 3
preminiemen en die waren evenwaardig als de miniemen.
Dus de toekomst van FC Blaasveld ziet er goed uit, ik hoop
dat we op deze manier kunnen blijven werken met alle
trainers die proberen in Blaasveld een zo goed mogelijke
jeugdwerking af te leveren.
Groeten,
Jiri

Daarom heb ik besloten op het einde van het seizoen om
mijn trainersdiploma C te halen bij de Vlaamse
Trainersschool om zo meer te leren omgaan met bepaalde
situaties.
Ook qua manier van omgaan, werken met jongeren, en het
uitleggen van oefeningen, opstellingen enz. was heel
interessant.
Het was een zeer leerrijke ervaring en ik wil nu zeker voor
mijn volgende diploma gaan. Dat is het B-Diploma.

De opleiding tot het UEFA-diploma valt uiteen in 5 deelcursussen.
Beginnende trainers starten met een opleiding tot Initiator (Getuigschrift C), gaan door met een cursus Instructeur (Getuigschrift B) en
beeindigen de eerste cyclus met lessen die leiden tot het UEFA B-Trainer B-diploma. De tweede cyclus gaat over Getuigschrift A en het UEFA
A-diploma naar een UEFA-Pro-onderscheiding. Deze laatste is de hoogste onderscheiding, erkent door de UEFA, en zorgt er voor dat je aan
de slag kan in alle hoogste afdelingen in Europa.
Meer info op http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers.html
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Tine Van Rompaey is speelster bij de Dames van FCB. Ze verwierfdit jaar
bekendheid door de affiche van de Ladiesfuifte voorzien van benen.

1
2
3
4
5
6
7

Voor welke ploeg supporter je en waarom ?

Club Brugge. Mijn broer was vroeger een trouwe fan en ik ben hem daarin gevolgd. Als kleine meisje ging ik
mee naar de fandag en tot op vandaag is dit nog steeds mijn favoriete ploeg.
Welke speler is jouw favoriet?

Tom De Sutter, al ben ik niet echt fan van de ploeg waarvoor hij nu speelt. Omwille van zijn looks of zijn
voetbalkwaliteiten, dat laat ik in het midden...
Welke match staat voor eeuwig in je geheugen?

Mijn eerste goal zal ik me altijd blijven herinneren. Londerzeel St. Jozef tegen de ladies van FCB. We wonnen de
match met 0-1. Als rechtsvoetige met links scoren, het is toch wel een beetje speciaal he.
Wat is je lievelingsgerecht?

Tagliatelli met boontjes en zalm, niet onbelangrijk, klaargemaakt door mijn mama.
Welke acteur/actrice kan jou wel in verleiding brengen?

Daar hoef ik niet lang over na te denken: Mathias Schoenaerts. Ik heb het geluk dat ik hem al enkele keren heb
zien minivoetballen en ook daar kan hij me wel bekoren! Ik geef het graag toe, ik ben fan!
Naar welk land zou je graag nog eens op vakantie gaan? En waarom?

Ik heb nog niet veel landen gezien, dus erg kieskeurig ben ik niet. Ik zou wel graag eens op een wit strand onder
de palmbomen liggen. Ik hou niet van wintervakanties. Als ik op vakantie ga, moet het er vooral mooi weer zijn.
Wat is jou ultieme droom/wens voor FC Blaasveld?

Mijn ultieme droom?! Moeilijke vraag... Ik wens wel dat we als één grote ploeg naar onze nieuwe velden kunnen
verhuizen. De sfeer tussen de ploegen onderling mag voor mij nog een pak beter.

BlaatWitter zkt Cartoonist

Een vlot potlood? Humor van de bovenste plank? Tijd voor enkele cartoons per editie?
BlaatWitter zoekt een HuisCartoonist.
Heb je ambitie, laat het ons weten. Uiteraard is dit puur vrijwillig, maar het geeft de kans om een mooie ervaring op te doen!
Best via 7325.blaatwitter@gmail.com
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HET IS VOOR VEEL OUDERS EN SPELERS NOG STEEDS NIET DUIDELIJK WAT ER ALLEMAAL MOET GEBEUREN BIJ EEN
SPORTONGEVAL/BLESSURE . MISSCHIEN IS HET NIET SLECHT OM DAT EVEN UIT DE DOEKEN TE DOEN.
1. Laat het medisch getuigschrift (achterzijde aangifteformulier *Afb.2) onmiddellijk
invullen door de behandelende geneesheer of op de spoeddienst.
2. Kijk na of de geneesheer punt 4 heeft ingevuld. Indien dit niet is ingevuld, zullen
later nooit onkosten van specialist, kinesist of radioloog terugbetaald worden.
3. Vul zelf geen gegevens in op het aangifteformulier *Afb.1 . Dit wordt ingevuld
door de secretaris.
Bezorg hem hiervoor volgende info:
- Een kleefbriefje van de mutualiteit .
- Het rekeningnummer waarop de tussenkomst mag gestort
worden.
- Gegevens van uw werkgever, uw beroep.
- Korte omschrijving van de omstandigheden van het ongeval.
4. Bezorg deze documenten zo snel mogelijk aan de secretaris.
(aangifte moet ten laatste 10 werkdagen na het ongeval op de voetbalbond zijn )
5. Alle honoraria dienen rechtstreeks met de behandelende geneesheer of andere
zorgenverstrekkers te worden geregeld.
6. Nadat de KBVB kennis heeft genomen van het ongeval zal zij U een
dossiernummer toekennen.
U zal van de secretaris een nieuw (roze *Afb.3) formulier ontvangen dat u door uw
behandelende geneesheer dient te laten invullen bij volledig herstel.
7. U bezorgt het ingevulde roze formulier samen met alle onkostennota’s bij de
secretaris.
- Bij opname in een ziekenhuis dient U de originele factuur (geen
stortingsbulletin) bij te voegen.
- Voor apothekersonkosten vraagt u aan uw apotheker een ontvangstbewijs
(Attest van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van
een bijkomende verzekering –mod.702N)
- Originele afrekeningen van uw mutualiteit, waarop uitsluitend de
geneeskundige verstrekkingen vermeld staan die verband houden met het
ongeval. (Kwijtschrift geneeskundige verstrekking
8. Na goedkeuring van het dossier door de voetbalbond zal het terugbetaalde
bedrag door FC-Blaasveld op uw rekening gestort worden.

Afb.1 - Aangifteformulier

Afb.2 - Medisch Getuigschrift

LET OP.
* De terugbe
zich tot het v taalde vergoeding bep
barema en de erschil tussen het wett erkt
mutualiteit. In tussenkomst van de elijk
opname in éé dien u zelf kiest voo
zowel de kamn of tweepersoonskamr
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er ten
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tussenge
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producten) bij he en parafarmaceuti
* Ziekenverv ziekenhuisopname sche
genomen me oer wordt voor 5 0% te
* B ij minder t een maximum van € n laste
1 25 .
sportinactivit dan 1 5 dagen
e
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e
rschil tusse
o n g e v al e
kinesitheranpveolledig herstel) wonrddeatum
* Er is geen teutische onkosten vergn GEEN
niet vergoed gemoetkoming in prooed.
huur krukkendoor de ZIV. Zoals ta ducten
ping,
, e nz .

Afb.3 - Ontvangstbewijs
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BLAATWITTER HOUDT HET BREED. DEZE WEEK KRIJG JE DE KANS JE KENNIS TE TESTEN OVER DE REGLEMENTEN. OM DISCUSSIES
OVER RODE EN GELE KAARTEN TE VERMIJDEN, ZIJN HET VOORNAMELIJK DE NEVENEFFECTEN DIE AAN BOD KOMEN. WAAG JE
KANS!
1. Hoe lang moet een voetbalveld minstens zijn in vierde provinciale voor een voetbalwedstrijd 11 tegen 11?

a. 96 meter
b. 100 meter
c. 105 meter
d. 150 meter

2. Hoe breed mag een voetbalveld hoogstens zijn in vierde provinciale voor een voetbalwedstrijd 11 tegen 11?

a. 55 meter
b. 60 meter
c. 70 meter
d. 75 meter

3. Om in Eerste Klasse in België te spelen moet je stadion minstens hoeveel plaatsen hebben?

a. 3000 plaatsen (waarvan 1000 zitplaatsen)
b. 4000 plaatsen (waarvan 3000 zitplaatsen)
c. 6000 plaatsen (waarvan 4000 zitplaatsen)
d. 8000 plaatsen (waarvan 5000 zitplaatsen)

4. Hoe oud moet je minimum zijn om scheidsrechter te worden bij de Belgische voetbalbond?

a. 15 jaar
b. 16 jaar
c. 17 jaar
d. 18 jaar

5. Hoe groot is een doel/goal bij de duiveltjes?

a. Breedte 4, hoogte 2
b. Breedte 5, hoogte 2
c. Breedte 4, hoogte 3
d. Breedte 5, hoogte 3

6. Welk nummer van bal wordt gebruikt voor wedstrijden van Preminiemen, Miniemen en U9 – U13?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

7. Vanafwelke ploeg wordt de buitenspelregel toegepast?

a. Preminiemen
b. Miniemen
c. Scholieren
d. Junioren
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