NIEUWSBRIEF 10 JEUGD
SEIZOEN 2013-2014
1. Jeugdwerking behaalt 4-sterren label
Onze club heeft het schitterende nieuws ontvangen dat onze jeugdopleiding
is bekroond met een kwaliteitslabel 4-sterren interprovinciaal voetbal van Foot Pass.
Dit is de hoogst mogelijk onderscheiding die een jeudopleiding kan krijgen en is een prachtige
beloning voor de dagelijkse inzet van iedereen die bij de opleiding betrokken is.
Dit wil zeggen dat de jeugdploegen van Tempo Overijse de drie volgende seizoenen verzekerd zijn van de
mogelijkheid om interprovinciaal voetbal te spelen en dat we behoren tot een zeer selecte en beperkte groep van
ploegen die vier sterren kunnen voorleggen.
De bekroning betekent tevens een blijvende stimulans met het oog op de jaarlijkse doorstroming van eigen talent
naar de A-kern, die daarmee verzekerd is.

2. Forza Tempo: verkeersveiligheidsactie
We hebben van de politie de eerste resultaten van de snelheidsmetingen op en rond het Hagaardcomplex
ontvangen. En… die zien er niet zo fraai uit! Op 21575 voertuigen reed niet minder dan 16 % te snel in de
Kerkeweg. Eentje slaagde er zelfs in om tegen meer dan 90 km/u door de Kerkeweg te razen. Ook in De
Bredestraat wordt te snel gereden, vooral dan richting onze velden ( 8,29 %). Zelfs op de parking zelf zijn er
overtredingen ( > 50 km/u) vastgesteld. Al is het natuurlijk zo dat niet alle voertuigen die op deze locatie
passeren ons jeugdcomplex als eindbestemming hebben, is dit grote aantal gevallen van overdreven snelheid in
zo’n kleine straatjes het toch wel een spijtige vaststelling in het licht van de veiligheid van al onze voetballende
kinderen.
Tijdens de rest van de maand april zullen de metingen voortgezet worden. Intussen zullen we de details van de
eerste metingen omhoog hangen in de kantine van de Hagaard.

3. Paastoernooi
Tijdens dit paasweekend is er ons traditioneel paastoernooi. Het programma en de speelschema's vind je via
volgende link http://www.tempo-overijse.be/index.php?option=com_content&view=article&id=161:programmapaastoernooi-2014&catid=42:paastoernooi&Itemid=199.
OPGELET: tijdens het toernooi bedraagt de ingang 3 € voor iedereen. Het abonnement geldt niet voor de
toernooien.
We wensen iedereen een leuk en sportief toernooi toe. Tot dan !

4. Forza Tempo: vzw Voedselhulp – nieuwe oproep
Onze oproep om oud speelgoed, kledij, …. te schenken aan de vzw Voedselhulp kende tot hiertoe een vrij groot
succes. Waarvoor dank. Ook tijdens ons paastoernooi loopt deze actie verder. Graag benadrukken we dat ook
droge voeding (waarvan de datum natuurlijk nog niet voorbij is) meer dan welkom is.

5. Voetbalstage
Van maandag 28/7 tot en met vrijdag 1/8/2013 vindt de 19de editie van de voetbalstage plaats. De stage is
bedoeld voor 5 tot 14 jarigen. Deze 5-daagse stage met professionele omkadering door gediplomeerde trainers
is een ideale voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen 2013-2014 en voor de jongsten is het een uitgelezen
kans om het voetballen te ontdekken. In het weekprogramma zitten ook dit jaar naast voetbal andere
activiteiten in het zwembad, sporthal of in samenwerking met een andere sportclub uit Overijse. De
sportbegeleiding loopt elke dag van 9 uur tot 17 uur, maar er is opvang voorzien van 7.30 uur tot 18 uur.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 170 en omvat :
een gespecialiseerd voetbalonderricht volgens leeftijdscategorie en met een afzonderlijk lessenpakket
voor doelverdedigers
begeleide nevenactiviteiten door ervaren monitoren
een lederen voetbal
elke dag een middagmaal (soep, warme maaltijd, dessert en water)
een vieruurtje en voldoende drank en fruit tussendoor
een ongevallenverzekering
Voor het 2e kind en volgende van hetzelfde gezin betaal je € 140..
De kinderen worden ingedeeld in kleine homogene groepen met een eigen trainer en hulptrainer. Om
organisatorische redenen wordt het aantal inschrijvingen wel beperkt tot 160 kinderen. Een goede raad : wacht
dus niet te lang voor je beslist deel te nemen.
Je kan inschrijven via de website www.tempo-overijse.be of via e-mail: voetbalstage@tempo-overijse.be Voor
inlichtingen kan je ook terecht bij Jeugdvoorzitter Danny De Kock 0476/29.58.75 of danny@de-kock.net .
Namens het jeugdbestuur,
Alan Pauwels
Communicatie Tempo Overijse Jeugd
0497/817564

