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Met onder andere…

Zondag 19 januari
2020
1 groot clubfeest…
Goede prestaties
tornooien…
Evaluatiemomenten…
Carnavalstraining…
Onder de loep : Maxim
Vermeeren

Eén groot clubfeest !
Op zondag 19 januari was er heel wat volk te bespeuren op onze club, groot en klein was talrijk aanwezig. De
spelers van onze middenbouw kwamen die dag massaal supporteren voor hun peters. De spelers werden, kort
na de middag, samen met hun ouders, broers en zussen ontvangen voor de koﬃetafel. Om 15u mochten de
U10 en U11 samen met hun peters via de erehaag van de U12 en U13 het veld betreden. De sfeer was
compleet met het Bengaals vuur, toeters, en ballonnen in de kleuren van SC Zonnebeke. Om onze Fanion wat
extra krachten te geven Kjdens de rust, had de U10 lekkere sinaasappels voorzien. En het heeM geloond want in
de 82ste minuut werd het 1-0. Dit was ook de uiteindelijke eindstand. Om het feest wat extra smaak te geven
hadden onze Ladies die dag hun jenevermatch tegen SK Reningelst. Na een spannende match die eindigde in
een 1-1 stand, openden onze Ladies hun jeneverbar voor een extra toost op een fantasKsche namiddag!

De voorbereidingen op een grootse voetbalnamiddag (1)

De voorbereidingen op een grootse voetbalnamiddag (2)

Erehaag voor onze eerste ploeg ! (1)

Erehaag voor onze eerste ploeg ! (2)

De damesploeg zorgde ook voor een jeneverke voor-Kjdens
en vooral na de wedstrijd

Scheids te laat? Eﬀe een ploegfotooke maken, dames !

16u45 : SCZ jeugd stormt het veld op na de 1-0
overwinning. Fanionploeg onder de indruk !

17:10 : Nog alKjd onder de indruk van dit feestje, stappen ze
samen van het veld !

Aan volk en sfeer geen gebrek!

REACTIE TRAINER EERTE PLOEG
LUDOVIC SIEUW
We wisten dat de jeugdwerking iets aan het
voorbereiden was, maar niet dat het zo
geweldig ging zijn. De sfeer voor en Kjdens
de match was al top maar het hoogtepunt
was natuurlijk de viering van de overwinning
na de match. Het was een heel mooi
moment en zeker voor herhaling
vatbaar. Misschien straks in de eindronde?
De sinaasappelen die onze jeugd voorzien hadden Kjdens de
rust, hebben “vruchten” afgeworpen !

Goede prestaCes tornooien middenbouw-bovenbouw
Onze jeugd heeM het super gedaan op de wintertornooien! Inzet wordt beloond, dit was
duidelijk te zien aan de schiherende uitslagen. Maar de belangrijkste factoren deze dag
waren zonder twijfel het plezier en de teamspirit.

Op 4 januari speelden onze 2 ploegjes U10 de ﬁnale tegen elkaar in
Moorslede! Iedereen winnaar dus !

Op ditzelfde tornooi behaalden onze U13 ook al
een eerste plaats !

3 foto’s (boven,linksonder en linksboven) van onze U7 die de
ﬁnale speelden in het gouden baltornooi in VlamerKnge en
waardoor ze op deze manier de tweede plaats veroverden !

Ook dit nog….
Op 28 december wonnen ook de U11
het indoortoernooi in Moorslede !

Wist je dat …
De wafelverkoop een groot succes was!
Ook dit jaar was de wafelverkoop opnieuw
een succes. Er werden in het totaal 920
emmers verkocht, maar liefst 300 meer dan
vorig jaar. Dank je wel aan alle spelers en
trainers!
Deze 3 mensen zijn onze topverkopers en
vallen in de prijzen op het kippenfesKjn.
1. Dhoolaeghe Petra (70 emmers)
2. Claus Niel (25 emmers)
3. Herman Emiel (21 emmer)
Op naar de 1000 !

Wist je dat…
Er bij de U8 niet meer
gepest wordt? Zeker niet
nu ze allen de 4 stippen
op hun hand hebben.
Ditzelfde ploegje
uitgenodigd is voor de
nationale finale van
SoccerEvents in SintNiklaas , dit op
paasmaandag. Daar
spelen ze o.a tegen
Deinze, KV Oostende en
Sint-Niklaas .

SCZ = SFEER en AMUSEMENT

Cup van het Nieuwsblad
Lekker sfeertje ! U15 KWARTFINALE…Winst tegen Dosco Sint-Kruis…Op naar de halve ﬁnale tegen MEULEBEKE !

Op 6 februari mochten de U9-spelers oplopen op de bekerwedstrijd KORTIJK-ANTWERP.
Een unieke ervaring ! !

Wist je dat…

Zonnebeke er dit seizoen 6 gediplomeerde C-trainers
erbij heeM?
Op 20 februari mochten de U7-spelers hun voetbalbroek
en kousen thuislaten. Opdracht deze dag: trek jullie
superheldenpak of prinsessenjurk aan! Onze spelertjes
waren heel creaKef en verschenen als ninja’s, unicorns,
astronauten, piraten en zelfs 2 Luigi’s. Deze
carnavalstraining werd gecombineerd met een
mulKmovesessie. Opnieuw fun gegarandeerd!

SCZ erbij was bij de 36ste kasteelcross

Alle spelers uitgenodigd waren voor evaluaKegesprekken in
de maand december. (1)
Alle spelers uitgenodigd waren voor evaluaKegesprekken
in de maand december. (2)

ONDER DE LOEP : Duiveltje-doet-al Maxim Vermeeren
Hoe ben jij bij voetbalclub
terechtgekomen?

SC Zonnebeke

Het was Walter Haezebrouck die me op 13jarige leeMijd kwam inschrijven. Ik had bij
Passendale gevoetbald maar had daar het
plezier in voetbal verloren. Ik was geen
uitblinker en belandde er steeds op de bank,
waardoor ik ermee was gestopt. In
Zonnebeke ontdekte ik dat voetbal ook
plezierig kan zijn, ik maakte er heel wat
vrienden. Ik was wellicht een laatbloeier op
voetbalgebied. Ik bleef er voetballen tot bij
de reserven, waar ik ook nog een kleine 10
jaar trainer van ben geweest.
Zelf voetbal je niet meer, wat doe je op
vandaag nog in de club?
Op vandaag ben ik nog vaak terug te vinden
op de club en dan vooral op de momenten
dat de 3 zoons aan het voetballen of trainen
zijn. Tijdens het weekend spring ik nu en dan
eens in als scheids voor de jeugdploegjes.
Verder ben ik acKef in de cel jeugd en de cel
events. Het is een plezier om mee te draaien
in deze onderdelen van de club.

Je gaf ook reeds een aantal jaar een stand
strong-training aan de U11-spelers, wat is
dat precies?
In de stand strong training gebruik ik
oefeningen uit de Rots en Water-methode.
Die is erop gericht om kinderen weerbaarder
te maken. Ik geef die training reeds enkele
jaren op het werk en merkte dat er heel wat
oefeningen toe te passen zijn op het voetbal.
Op het einde van een training slaan de
kinderen een plankje door met de blote vuist.
Schiherend om te zien hoe trots die kinderen
dan zijn.
Wat maakt jou gelukkig in de club? Wat
zorgt ervoor dat je er reeds zolang bent?

Interesse in training of coaching voor je vereniging
of ploeg? Meer info vind je terug op
www.in-uit.be

Dat is een moeilijke vraag, of toch niet. SC
Zonnebeke is gewoon een warme club waar
ik al heel wat leuke momenten heb beleefd.
De mooiste momenten voor mij waren
kampioen worden met de reserven, de eerste
keer dat SC naar tweede promoveerde
dankzij een magistrale vrije trap van Birger
‘Hasi’ Haezebrouck, de ‘bedevaarten’ met de
supportersclub en onlangs nog toen de jeugd
het veld opliep na de overwinning tegen
leider Rumbeke.

SCZ TOONT ZIJN HART

Op 14 januari trok een delegaKe van de cel events en de voorziher van SC Zonnebeke naar
welzijnsschakel ‘t Zunneke. ‘t Zunneke zet zich in voor mensen die het soms moeilijk hebben om de
maand rond te komen. SC schonk heel wat kilo’s pasta aan hun werking. De pasta werd gebruikt voor
het nieuwjaarfeest en werd bedeeld onder mensen die het kunnen gebruiken. We werden er zeer
hartelijk ontvangen en leerden heel wat bij over hoe de vrijwilligers van ‘t Zunneke zich dagelijks
inzehen voor zij die het moeilijk hebben. Blij dat we hier een steentje konden bijdragen.

Vrijdag 20 maart
vanaf 18u30
Kaarten te
verkrijgen bij de
trainers en in de
kantine.
Allen van harte

