
NIEUWSBRIEF  6    JEUGD 
SEIZOEN 2014-2015 

1.   Testen bij andere clubs – Duidelijke afspraken - Verzekering 
 
Tijdens de maanden maart en april gaan sommige spelers overal te lande onverzekerd testen bij andere ploegen. 
Daarom wenst het jeugdbestuur een aantal duidelijke afspraken te maken, met name in verband met verzekering. 
Testen bij andere clubs kan alleen met toestemming. Deze toestemming kan alleen gegeven worden door onze 
coördinatoren en moet bovendien ondertekend worden door onze secretaris en/of één jeugdcoördinator. Weet dat 
wie zich hier niet aan houdt, NIET VERZEKERD is, met alle (financiële) gevolgen van dien in geval van blessure. 
Daarnaast kan alleen deelgenomen worden aan trainingen, talentdagen, wedstrijden,…. bij een andere club op 
voorwaarde dat jullie tegelijk geen verplichtingen hebben bij Tempo Overijse. We verwachten onze spelers altijd op 
eigen activiteiten (wedstrijden, toernooien,…).  
 
Met deze duidelijke en eenvoudige afspraken hopen we misverstanden en chaotische toestanden te vermijden.  
 
2. Recreantentoernooi  - zaterdag 6 juni 
 
Op zaterdagnamiddag 6 juni vindt het vierde recreantentoernooi plaats op op het kunstgrasveld van de Hagaard. Er 
wordt gespeeld 5 tegen 5, dus 1 doelman en 4 veldspelers (ploegen maximum 10 spelers). Naast de traditionele 
beker voor de winnaars is er een prijs voorzien voor elke deelnemer.  
 
Een zaterdagnamiddag in het teken van voetbal, fun en plezier. Inschrijven kan via geert.vanderstappen@telenet.be 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 €. Overschrijven doe je op volgend rekeningnummer : BE68 8805 4428 5134 of 
betaal ter plaatse. 
 
Net als de vorige jaren ronden we het toernooi af met een BBQ.  Voor 15 € per persoon kan je al mee aanschuiven 
aan het uitgebreide BBQ-buffet, Gelieve het aantal personen ten laatste 5 dagen op voorhand te reserveren 
(0495/270461). De ideale afsluiter van het voetbalseizoen 2014-2015. 
 
 
3. Inzameling oude batterijen – Jim Tv en Bebat 
 
Jim Tv en Bebat dagen de scholen uit om tot 20 maart 2015 zoveel mogelijk lege batterijen in te zamelen. De school 
die de meeste lege batterijen per leerling ingezameld heeft (enkel consumentenbatterijen) wint een live concert van 
Safi & Spreej en DJ set van DJ Dysfunkshunal & MC Fatty K op zijn school! Daarnaast zijn er ook andere leuke prijzen 
te winnen. Uit Overijse nemen het GITO en het SMO deel aan deze wedstrijd. Vanuit onze sociale clubwerking willen 
we beide scholen graag helpen hun winstkansen te verhogen en dus organiseren we tussen 12 en 19 maart een 
heuse “batterijeninzamelweek”. Breng je gebruikte batterijen binnen op Hagaard (een grote verzamelbak  staat in de 
kantine) en help beide scholen.  
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4. Voetbalstage Tempo Overijse – 27 juli tot 31 juli 2015 

Graag herinneren we ook nog eens aan onze voetbalstage die plaatsvindt van 27 juli tot en  
met 31 juli 2015. De stage staat open voor meisjes en jongens van 5 tot 14 jaar  
(geboren tussen 2001 en 2010). 
 
Naast een flinke portie voetbal komen ook nog een aantal andere sporten aan bod. 
 
Uiterst enthousiaste en gekwalificeerde trainers staan te trappelen om diverse aspecten van het voetbalspel aan te 
leren. De spelers worden verdeeld in kleine groepjes die een begeleider toegewezen krijgen. Eigen en externe 
trainers leiden de trainingen. 
 
De activiteiten vinden traditioneel plaats op het Begijnhofstadion te Overijse-Centrum  
 
De stage start elke dag stipt om 9.00u en eindigt om 17.00u. Dagelijks is er opvang van 8u tot 18.00u.  
‘s Middags wordt er een warme maaltijd klaargemaakt en om 16u is er een mooie afsluiter van de dag met een 
vieruurtje en een drankje. 
 
Voor slechts € 170* (2de kind en volgende € 150) is de deelname van uw kind een feit. 
 
Inschrijven kan via de website van de club of via e-mail : voetbalstage@tempo-overijse.be, met vermelding van naam, 
voornaam, geboortedatum, club, adres, telefoonnummer of GSM-nummer en eventuele opmerkingen. 
*Verzekering, warme maaltijd, drank, fruit, bal, vieruurtje, toegang activiteiten… inbegrepen. 
 
Voor meer informatie: Daniel De Kock – 0476 29 58 75 of Alan Pauwels - 0497 81 75 64 
 

5. 28 maart: Paëlla-avond en België  - Cyprus op groot scherm 
 
Op zaterdag 28 maart spelen de Rode Duivels een alweer cruciale kwalificatiematch tegen Cyprus. Naar aanleiding 
van de wedstrijd organiseren we een paëlla-avond in de  seats van het Begijnhofstadion.  
 
Voor 25 € bieden we je een overheerlijke paëlla en dessert aan. Daarna kan je de interland volgen op groot scherm.  
 
Reserveren kan bij Roger Vercarre via 0495/26.99.66 of vercarre.roger@skynet.be Let op: het aantal plaatsen is 
beperkt. Schrijf dus snel in. 

Namens het jeugdbestuur, 
Alan Pauwels 
0497/817564 
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