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SEIZOEN 2014-2015
1. Hervorming jeugdvoetbal
Het jeugdvoetbal is sinds dit seizoen grondig hervormd met een aantal reglementswijzigingen tot gevolg. Alles over
deze hervorming lezen jullie via volgende link http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/de-vijftien-sleutels-van-hethervormde-jeugdvoetbal-nog-eens-op-een-rijtje
Hieronder overlopen we bij wijze van samenvatting nog eens de voornaamste wijzigingen.
U6 speelt 2 tegen 2
Alle info vind je op www.dribbelvoetbal.be
U7, U8 en U9 spelen 5 tegen 5
Wedstrijdduur = 4 x 15 minuten
U10, U11, U12 en U13 spelen 8 tegen 8
Wedstrijdduur = 4 x 15 minuten
Afmetingen terrein U10 en U11 zijn kleiner dan U12 en U13
- U10 en U11 L = 40 à 50 m, B = 30 à 35m
- U12 en U13 L = 50 à 60 m, B = 40 à 45m
U14, U15, U16 en U17 spelen 11 tegen 11
Wedstrijdduur = 4 x 20 minuten
Het verhaal van de quarters
Tussen quarter 1 en 2 en 3 en 4 wordt er 2 minuten gerust. Tussen quarter 2 en 3 maximum 10 minuten. Er wordt
alleen van kamp gewisseld na de rust.

2. Forza Tempo
Met het platform FORZA TEMPO wil onze club de sociaal maatschappelijke rol van de voetbalclub waarmaken.
Getuigen hiervan zijn de verschillende projecten en acties die het reeds tot stand bracht zoals de Nederlandse lessen
voor anderstaligen, de verkeersveiligheid, voetbalclub met een hart,… Op maandag 29 september vanaf 20.00 uur
organiseert onze communitycel in de seats op Begijnhof opnieuw een infomoment gevolgd door concrete invulling
van bepaalde acties. Graag heten we iedereen van harte welkom.

3. Mosselfestijn
Op en 1 en 2 november vindt het jaarlijkse mosselfestijn plaats van de club. Jeugd en eerste elftal slaan dan
de handen in elkaar om jullie een portie overheerlijke mosselen te serveren. Reserveer dat weekend alvast in
jullie agenda
Namens het jeugdbestuur,
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