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Voorwoord

Het is reeds april, het zonnetje schijnt af en toe, we trainen al zonder
kunstlicht, met een korte broek en een T-shirt, ……. gezellig.
Alleen is het seizoen 2015/2016 bijna afgelopen.
De competitie is voor de meeste ploegen eind van de maand afgelopen.
Daarna nog wat tornooien en dan … finito, schluss, einde, fin, …snif..snif.
Een welverdiende (voetbal)vakantie volgt, nog wat examens vooraf en
dan op naar de voorbereiding voor volgend voetbalseizoen.
Het jeugdbestuur is er in ieder geval al mee bezig. Hoeveel ploegen,
hoeveel spelers, welke trainers, nieuwe truitjes, nieuwe sponsers, nieuw
materiaal, en …….nieuw gras ……

 !

NIEUW

Vernieuwde website:

www.fczemst.be

Een nieuwe website met dank aan Dimitri Bas, vader van Lander Bas,
speler bij de U13 ploeg.
Dimitri …….. geen 10 maar 100 X dank……. vanwege het ganse bestuur
van FC Zemst.
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Omgevingsaanleg GC De Melkerij – FC Zemst
Parking volzet,
Parking vol met bouwmaterialen,
De weg naar de kantine……hobbel en bobbel, en veel modder.
En kijk nu eens, mooi is dat, de aanleg is klaar, klinkers en nieuwe asfalt
van boven op de parking tot beneden aan de kantine.
Knap, met dank aan de gemeente Zemst!
1ste ploeg versus jeugd
Doorstroming naar 1ste elftal van onze eigen jeugdspelers …….blablabla of
……realiteit? Wat denk je? Hé! ......Allééé.…wat denk je?
Ik kan je alleen vertellen dat sinds begin februari al enkele (top)talentjes
hebben mogen proeven van de 1ste ploeg…….waaronder ook enkele spelers
van 17 jaar die allemaal dankzij hun inzet, attitude, en teamspirit hun
kans mogen wagen. Met dank aan alle trainers!
Activiteiten:
Eind april: laatste training voor alle ploegen met daarna afsluitmoment in
de kantine (hapjes en drankjes), steeds GEZELLIG!
Begin mei ……… barbecue op FC Zemst…… SUPERLEUK !
April/mei: Werkdag(en) op FC Zemst als voorbereiding voor volgend
seizoen (kleedkamers grondig kuisen, wat schilderwerk, kleine (en grote)
herstellingen, grote kuis, ….. ONGELOOFLIJK PLEZANT !
Alle helpende handen zijn welkom.
Binnenkort hierover meer nieuws…!
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De jongste jeugdspeler >< de oudste (jeugd)speler

Thor Ceaname
08/2011°
Speelt bij U6

Luc Baert
1964°
Speelt bij veteranen!

Dikke proficiat aan Thor en Luc, respectievelijk de jongste en oudste
jeugdspeler.
Thor is beginnen voetballen omdat zijn neefjes (Storm, Wout en Kobe)
gingen voetballen en omdat hij van zijn papa altijd mee naar de voetbal
moest gaan. Zouden we hier kunnen spreken van lichte omkoping door de
neefjes en lichte dwang door zijn papa? Hmmm…. het kan, maar daar gaat
het nu niet over!
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Thor gaat steeds voor de volle pot, altijd voor winst, altijd vol voor de bal en
zie …… de 1ste medaille is binnen. Wij hopen dat Thor er nog heel veel gaat
krijgen in zijn voetbalcarrière.
Veel succes Thor !
Luc Baert is beginnen voetballen in zijn geboortedorp bij FC Klemskerke (!).
Na een fusie met Eendracht De Haan speelt Luc regelmatig tegen Club en
Cercle Brugge en Oostende maar ook tegen Keiem (?), Leffinge,
Snaaskerke…… (jawadde?).
Door zijn studies in Leuven komt voetbal een beetje op de 2de plaats, verhuist
hij naar Zemst (vrouwtje gevonden!) en sluit zich aan (eindelijk!) bij FC
Zemst.
Hij begint te bouwen en er komen kindjes en ……….. yep… Luc blijft thuis,
gene voetbal meer.
Na een tijdje sluit hij zich terug aan bij de veteranen. Ge kent die wel … die
trainen niet, warmen zich amper op, en spelen dan een wedstrijd (op
vrijdagavond nota bene) die meestal 3 wedstrijden duurt (en soms zelfs nog
langer…).
Momenteel is Luc nog steeds actief bij de veteranen, meer nog…. hij regelt
alles voor die mannen! Knap Luc, doe zo verder….!
Zijn zoon heeft ondertussen een groot deel van de fakkel overgenomen, hij
speelt bij de U21 en is jeugdtrainer van de U9. Die (voetbal)microbe bestaat
dus echt.

Meimaand = TORNOOI MAAND
Weldra starten de tornooien. Voor sommige ploegen was dit al het geval
in het Paasweekend.
Uw trainer zal u inlichten waar en wanneer deze voor uw team zullen
doorgaan. Elk team zal deelnemen aan minimum 4 tornooien.
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Een ideale gelegenheid om het seizoen met trainer, spelertjes, ouders en
supporters af te sluiten.
Geniet ervan en veel succes!
Enquête FC Zemst – Zijn we goe bezig, ni goe bezig, heel goe bezig
of heel, heel goe bezig ……
Tim Roosen, trainer U8 en bestuurslid van het jeugdbestuur heeft een
enquête in mekaar geknutseld over het reilen en zeilen van FC Zemst.
Uw mening, als ouder(s), of helper, of speler is voor het jeugdbestuur
heel belangrijk!
Wij vragen u daarom om zeker en vast deze enquête in te vullen! (AUB).
Aan de hand van de resultaten kunnen wij onze doelstellingen waar nodig
bijsturen. In ieder geval zullen wij u in een volgende editie de resultaten
bekendmaken.
Via deze link kan je starten (of via de website):

http://enquetemaken.nu/r/2d7bq
Je kan ons ook volgen op:
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Afsluiter: ….En wat voor een !!!!
Je hebt het misschien al gelezen in de kranten?
Of je hebt het ‘van horen zeggen’ ?
Maar eigenlijk wil je het van ons horen, dan pas ben je zeker, ni?
Hoe zit het nu met dat kunstgrasveld jongens en meisjes?
Komt er één en zo ja wanneer?
Awel …. Hier komt de officiële bevestiging.
1. Ja, er komt een kunstgrasveld in FC Zemst;
2. Als alles volgens plan verloopt ligt het er tegen augustus 2016 …..
tegen volgend voetbalseizoen dus ….;
3. Daarbovenop breiden we de bestaande natuurgrasvelden nog wat
meer uit, wat groter, wat langer, …..;
4. Ik moet je niet vertellen dat dit een grote financiële inspanning
vraagt van de club maar dat we steeds vooruit moeten kijken….;
5. We doen dit omdat de jeugd alle kansen moet krijgen om op een
mooi veld de nodige technieken te kunnen aanleren;
6. Wij danken het hoofdbestuur en de talrijke sponsers die dit mee
mogelijk maken.
7. Binnenkort kan je de plannen en schetsen in de kantine bekijken.
Maar ook jullie, beste ouders, spelers, vrienden en familie kunnen op een
simpele, eenvoudige manier mee bijdragen aan de verdere uitbouw van
uw (onze) club.
Wij vragen u daarom om talrijk op de activiteiten van de club aanwezig te
zijn.
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Eetfestijnen, feestjes, wedstrijden, tornooien, enz…. zijn allemaal
mogelijkheden om de clubkas te sponseren. En vele kleintjes maken één
groot.
Wij hopen u allen te zien op één van de volgende activiteiten van FC
Zemst.
Inschrijvingen voor volgend seizoen!
Nog snel wat info, en toch niet onbelangrijk!
De aangesloten spelers krijgen uiteraard allemaal voorrang om zich voor
volgend voetbalseizoen in te schrijven. Zij kunnen dit doen door vóór een
bepaalde datum het lidgeld te betalen (verdere info volgt!).
Na deze datum komen die plaatsen vrij voor ‘vrije’ spelers.
Wij vermoeden dat de aanleg van een kunstgrasveld de instroom van
spelers sterk zal verhogen.
Wij kunnen ook niet onbeperkt spelers toelaten of extra ploegen
inschrijven m.a.w. wij hebben ook een maximum aantal ingesteld.
Daarom vragen wij om NU REEDS uw intentie duidelijk te maken aan
trainer en (zeker) jeugdbestuur of uw zoon/dochter ook volgend seizoen
voetbalt bij FC Zemst. Uiteraard hopen wij dat iedereen blijft.
Gezocht: jeugdtrainers !
Je wil wel eens zelf training geven of je kent iemand (familie, broer, zus,
vader, schoonvader, …) die dit zou willen, laat het ons weten aub?
Stuur een mail naar onze jeugdvoorzitter Erwin Van Humbeeck
erwinvanhumbeeck@telenet.be.
Jeugdstage FC Zemst in juli 2016 gaat NIET door wegens aanleg
kunstgrasveld en heraanleg natuurgrasvelden. Einde….

