
De liga ploeg van Fusion Oostende met keeper Bruno Lamelyn en broer Brian (rechtsboven). (Foto FRO)

-"Meer dan een voetbalschool"
BRUNO LAMELYN EN HET PROJECT FUSION
OOSTENDE 0 Het project Fusion Oostende slaat aan, want in hun derde werk-
jaar mochten de broers, Bruno en Bryan lamelyn 128 leden inschrijven. Fusion is
actief aan de basis met Sherbome-werking voor kleuters 'en peuters- ep..speelt
competitie zaalvoetbal met jeugd en volwassenen.

Fusion neemt ook deel aan het
nieuwe voetbalproject van stad
Oostende,_dat de komende weken
nog verder' moet uitgedokterd
worden en voorgesteld wordt tij-
dens het Internationaal Paastor-
nooi van KVO,op het Albertpark-
stadion. "We zijn met Fusion ge-
start vanuit een aantal ervaringen
binnen het Oostends voetbal en
stellen vast dat het project aan-
slaat", legt voorzitter Bruno Lame-.
lyn uit. "Het succes is te danken
aan het concept en de inzet van
alle verantwoordelijken en mede-
werkers. In het verleden werd met
kleuters en peuters te veel gefo-
cust op het voetbalspelletje. De
motorische ontwikkeling van de
kinderen moet veel ruimer zijn en

daar hebben wij op ingezet. Moto-
riek en bewegingspedagogie .of
Sherborne, waarbij de kinderen
zichzelf en hun eigen lichaam le-
ren kennen en ontwikkelen, waar-
bij kinderen de ruimte ontdekken
en het respect voor anderen ont-
plooien, zijn belangrijk in onze
alternatieve voetbalopleiding. We
spreken van een brede motorische
ontwikkeling op jonge leeftijd die
later, als het talent en de ambitie
aanwezigzijn, kan evolueren naar.
een voetbaltraining."

QUALITYTIME
Voor de bewegingsacademie kleu-
ters, in de Spui op zaterdagna-
middag voor kinderen tot zes jaar,
houdt Fusion het aantal inschrij-

vingen beperkt tot 40. "Om onze
werking uit te breiden zijn we af-
hankelijk van de beschikbaarheid
van de infrastructuur. We hebben
nu zelfs vraag van ouders om ook
deel te nemen aan·de sessies be- _
wegingsmotoriek, zodat kinderen
ouders kunnen genieten van qua-
litytime.
Bij de voetbalopleiding komen we
aan 60 leden. We zijn drie jaar
geleden gestart in competitie met
preminiemen en nu zijn we 'ook
actief met miniemen en cadetten.
Daarnaast zijn er ook twee heren-
ploegen actief, senioren in tweede
provinciale en veteranen in de Li-
ga. Op termijn willen we groeien
en nog betere spelers aantrek-
ken."


