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De Sint op bezoek

…

Over de grenzen heen… 
Misschien hee) jullie zoon of dochter één dezer weken een andere trainer gehad bij een training of een 
match?  Dit zou goed kunnen.  Dit maakt onderdeel uit van ons peterschapsproject: de spelers van de 

belo)en of de eerste ploeg komen één of meerdere momenten samen met hun jeugdploeg waar ze 
peter van zijn.  We proberen de grens tussen de jeugdspelers en de seniors zo klein mogelijk te maken 
en eventueel zelfs weg te werken.   De uitwisselingen zijn al volop bezig, maar hieronder krijgen jullie 

alvast een aantal sfeerbeelden en ervaringen. 

Pieter Logie, speler eerste ploeg, 
peter van de U17 

Ik deed het erg graag en sta 100% 
achter het iniFaFef, net omdat 
jeugdwerking in een ploeg als SCZ 
belangrijk is (denk maar aan Jens 
Debeer, Niel Claus en zoveel meer 
spelers die uit eigen jeugd 
doorbraken).  Wat de training zelf 
betre), ik heb vooral Nick Decadt 
geassisteerd.  Ik heb het graag 
gedaan.  Zelf jeugdtrainer worden 
hee) mij alFjd aangesproken, maar 
ik heb hier onvoldoende Fjd voor.   

Het toffe is dat enkele van die spelers nu telkens hun hand opsteken als we elkaar tegenkomen.  Er is 
duidelijk kwaliteit in de ploeg aanwezig, wie weet zie ik er een  aantal terug bij de eerste ploeg binnen hier 
en een paar jaar…  Ik kijk er alvast naar uit!  

Pieter Logie






Spelers Jens Grimonprez en Warre 
Lapeire kregen training van Pieter 

en van Guillaume Crombez. 

*Wat vonden jullie ervan om 
training te krijgen van een speler 
van de eerste ploeg?  

Jens: Het is eens een ander soort 
training.  

Warre: Het is zeker niet slecht om 
eens training te krijgen van een 
andere trainer, want iedere trainer 
legt zijn accenten ergens anders. 

*Was het een goede training? 

Jens: Jazeker:  veel variaFes, soms 
spelvorm, dit is alFjd leuk.  

Warre: De trainingen waren goed. 

*Wat zijn jullie eigen ambiFes?  
Zouden jullie bijvoorbeeld graag in 
een eerste ploeg geraken?  

Jens: Ja, dat zou ik graag willen 
maar dan zal mijn inzet nog 
moeten verbeteren.  

Warre: Ik zou graag in een eerste 
ploeg geraken. 

*Kenden jullie deze spelers al op 
voorhand of pas sinds de training?  

Jens: Ik kende geen enkele speler 
van de eerste ploeg.  

Warre: Ik kende ze niet persoonlijk 
maar ik herkende ze wel. 

*Willen jullie zelf ooit 
jeugdtrainer worden?

Jens:  Nee, dat zegt me niets.

Warre: Ik zou misschien wel nog 
jeugdtrainer worden, maar dan 
wel met iemand naast mij die ik 
ken.

Warre Lapeire & Jens Grimonprez

Nick Decadt & Guillaume Crombez

Trainer Nick Decadt: 
Het was een leuke en afwisselende training. Technische 
oefeningen werden afgewisseld met fysische en fun. Helaas 
was het een rotweertje. De hele training lang goot het water 
met een modderige training als gevolg.

Voor de spelers was dit wel eens leuk vermoed ik. Er werd 
enthousiast gereageerd. Het is zeker een goede poging om 
jeugd en de eerste ploeg wat dichter bij elkaar te brengen.






 

Trainer Beau

U8 Topbende !

Timon en Kwinten Logie  namen het 

Peterschap van de U12 aan…

Aan het woord Lindsay Blanckaert, trainster van de U8:

Op donderdagmorgen in de herfstvakantie kwamen we met de 
U8 samen in de kantine om te ontbijten. Na het ontbijt gingen 
we naar het plein waar we samen met onze peter Beau 
voetbaltornooitjes speelden. Rond 10u30 konden de spelers 
kiezen tussen een mandarijn, een banaan of een suikerwafel. 
Nadien speelden we nog verder en als afsluit mochten de 
spelers een penaltycup spelen tegen Beau. Met dergelijke 
activiteiten willen we zorgen voor een goede teamspirit.  Met de 
U8 lukt dit perfect want het is een topbende. 



 

En we hebben een winnaar!
’t Nieuws van op de pleine…  Duidelijk, 
to the point, een mooie verwoording van 
wat in onze nieuwsbrief staat.  Het 
nieuws van op en rond het plein.

Zoals jullie in onze vorige nieuwsbrief 
konden lezen, werd er een wedstrijd 
uitgeschreven om een naam te vinden 
voor deze nieuwsbrief.  Er waren 
behoorlijk wat voorstellen, de keuze was 
niet gemakkelijk maar de jury heeft 
unaniem gekozen voor het voorstel van 
Milo Cappelle.  Goed gedaan. Proficiat 
Milo met je 2 cinematickets . Geniet 
ervan !

Extra techniektraining 
op dinsdag!
Sinds oktober krijgen de 
spelers van de U12 en U13, 
op dinsdag, de kans om deel 
t e n e m e n a a n d e 
techniektraining.  Onze 
t r a i n e r s S é b a s t i e n 
Leenknegt en Bart Verly 
verzorgen deze training.  
Deze techniektraining gaat 
door in de gymzaal van “De 
Wijzer”.  We zijn “De Wijzer” 
hier dan ook zeer dankbaar 
voor, geen afgelastingen 
door het weer!  Na de 
winterstop kunnen de U10 
en de U11 zich uitsloven op 
de techniek training. 



 

Onder de loep !
In onze eerste editie “Onder de loep” maakten we kennis met 

enkele meiden met pit.  Voor onze tweede editie nemen we een 
kijkje achter de schermen.   

Wist je dat … 

… de wafelverkoop 
weer gestart is?  

Bestellen maar!  De 
wafels worden in 
januari geleverd.


… we dit seizoen heel 
veel tegenstanders 

hebben die in het blauw 
spelen waardoor de 
club nieuwe shirtjes 

moet voorzien.


“Het leven zoals het is: Wedstrijddag”
Zaterdagmorgen rond 8u, de eerste spelers arriveren in SC Zonnebeke.  De spelers van 
Zonnebeke weten hun weg, ze komen binnen in de blok van de kleedkamers en kijken 
automatisch naar het bord aan de linkerkant.  Daar hangt namelijk een overzicht van de ploegen 
en hun toegewezen kleedkamer.  De bezoekende ploeg is wat onwennig maar daar staan Gino 
en Natascha hen op te wachten om hen te begeleiden naar hun kleedkamer.  Iedereen is klaar 
voor de wedstrijd en staat in positie op het voetbalplein, we horen een fluitsignaal.  Inderdaad er 
staat nog iemand extra op het voetbalveld, de scheidsrechter.  Dit is ook het werk van Gino, hij 
zorgt ervoor dat er voor iedere wedstrijd een scheidsrechter beschikbaar is.  We staan er niet bij 
stil maar Gino Debeer zorgt er iedere week opnieuw voor dat alles vlot verloopt in de 
kleedkamers en op de velden.  
Gino is reeds vele jaren actief in de club, hij is gestart als trainer maar sinds enkele jaren neemt 
hij de taak van logistiek verantwoordelijke, wedstrijdorganisatie op zich.  Gino is getrouwd met 
Siska, die je op zaterdag kan vinden achter de toog van onze kantine.  Ze hebben twee 
kinderen, Silke en Jens. Jens speelt bij ons Fanion. 



Save the date 

Woensdag 20-11: 16de finale 
Beker van West-Vlaanderen 

U9 SCZ - Lichtervelde


21-12-2019: Winterpark in 
Zonnebeke.  Ook SCZ heeft 
hier een standje! Allen van 

harte welkom.


20-03-2020: ons jaarlijks 
kippenfestijn in OC ‘t 

Zonnerad


1 en 2 mei 2020: 
jeugdtornooien in SCZ


Wintertornooien:   

            


13-11 U6  footfestival SK 
Roeselare       


                       

13-12 U6 footfestival 

Rumbeke     

                         


14-12 U7 Geluwe   

           


15-12 U9 Rumbeke           

27-12 U7 Wervik     


         

28-12 U8  Wervik    


          

04-01 U6+U7+U8 De 
Gouden Bal Kruiseke   


      

04/01 U8 + U9 Soccer 
Events KVK Westhoek  

Maar op zaterdag komen we nog iemand tegen in de 
kleedkamers, op het veld, in de kantine en in het 
trainerslokaal, namelijk: Natascha Leroy.  Natascha is één 
van de  teammanagers bij de U8.  We horen jullie denken 
‘teammanager’ wat is dat?  Een teammanager, beter 
bekend als délégé, is de persoon die in contact komt met 
de bezoekende ploeg en de scheidsrechter en op die 
manier de ontvangst van de club verzorgt.  Een 
teammanager helpt een handje met de trainer en staat 
onder andere in voor de volgende taken: de 
wedstrijdbladen invullen, wedstrijdshirt klaarleggen, 
drankbonnetjes voorzien voor de bezoekende ploeg, 
scheidsrechter betalen, drank voorzien voor de spelers, 
kleedkamer proper achterlaten.
We staan er niet altijd bij stil maar ook onze teammanagers 
zijn voor SC Zonnebeke van groot belang.  We zijn dan 
ook blij dat Natascha deze taak voor haar rekening wil 
nemen.  Natascha woont samen met haar dochter Sien in 
Ieper.  Sien speelt bij onze U8 en is dan ook trots op haar 
mama als teammanager. 



 

De Sint op bezoek

Op donderdagavond 7 november was de spanning te snijden in de kantine.  Het 
ene moment zongen de kinderen uit volle borst Sint liedjes, het andere moment 
was het muisstil...hoorden we daar iets?  Daar was hij dan… Sint-Maarten en 
zijn Pieten.  Alle kindjes kregen een zak vol lekkers.  Ook de trainers van onze 

kleinsten waren in hun nopjes met het bezoek van
 Sint-Maarten.



TrDe U6 trok naar Brugge

Trainer Robby is met 
de U6 naar een 
d r i b b e l f e s t i v a l 
g e w e e s t i s i n 
Brugge. Er werden 
wedstrijdjes 2 tegen 
2 en allerlei leuke 
voetba lspel le t jes 
gespee ld , onder 
leiding van Club 
Bruggetrainers.


Winterstop 

In de maand december zijn er geen competitiewedstrijden meer voor de jeugd.

Meer info i.v.m. trainingen, tornooien en eventuele oefenwedstrijden krijgen jullie via 
jullie trainer.


