
OOSTENDE

Het stadsbestuur en voetbalclubs KV
Oostende, Union Zandvoorde, Opex
Girls, Fusion en de Bal-balschool heb-
ben hun samènwerkingsovereenkomst
voorgesteld. «Oe Oostendse jeugd die
wil voetballen kan dat nu op zijn of haar
niveau.»
TIMMYVAN ÁSSCHE

De afgelopen maanden werd er
achter de schermen druk werk
gemaakt van een samenwerking
tussen de verschillende Oostend-
se voetbalclubs. De bedoeling is
om het lokale jeugdvoetbal te sti-
muleren en te ondersteunen.
«Voetbal is een onderdeel van
onze maatsèhappij en brengt de
samenleving in beweging», stelt
sportschepen Arne Deblauwe
(sp.a), «Het jeugdvoetbal wordt
vanaf volgend seizoen hervormd
en dat geeft ons de kans om een
geïntegreerd jeugdvoetbalpro-
jectop te starten met de steun van
alle bestaande clubs. Het doel is
simpel: iedereen het recht geven
op voetbal»

Voetbalvelden herschikt
Devoetbalvelden in sportpark De
Schorre worden wat herschikt. Zo
zal KVOostende trainen op de
.velden van het failliete VGOos-
tende en zal KVOde kantine uit-
baten. Ook Union kan er terecht.
Eerder meldde schepen Deblau-
we ons al dat recreatieve voetbal-

We willen iedereen
het recht geven
op voetbal

SCHEPEN ARNE DEBLAUWE

ploegen ook opde velden terecht
kunnen. Van een nieuw VGOos-
tende is allang geen sprake meer.
Voor half mei willen clubs KVO,
Zandvoorde, Opex en zaalvoet-
balclub Fusion het samenwer-
kingsakkoord formeel onderte-
kenen. «Op deze manier worden
voldoende ploegen in verschil-
lende competities ingeschreven
en krijgtiedereen diewil voetbal-
len ookeen RIaats op zijn of haar
nivèaiit~~gtÖèblauwe.

Coachclinics
Ook op Vlaams en nationaal ni-
veau volgt er medewerking. Goed
opgeleide trainers en begeleiders
moeten zo voor een goeie omka-
dering van de jongeren z9rgen.
«Voorbeeldtrainingen, coachcli-
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nics en onderlinge oefenwedstrij-
den kunnen georganiseerd wor-
den», luidt het.
Lorenzo 'Vanhoutte, voorzitter
van hetjeugdbestuurvan KVO,is
. tevreden over de samenwerking.
«Onze voetbalschool telt zo'n 150
9- tot 10-jarigen Q.i,eniet in com-
petitieverband kunnen spelen. Zij
zullen zich dankzij de samenwer-
king bij Union Zandvoorde kun-
nen uitleven. Bij Fusion wordt
dan weer één keer per maand in
de Spuikom getraind als zaalvoet -
bal. Het bevordert de techniek. De
inschrijvingsprijzen liggen nog

niet vast, maar er zal gewerkt
worden met prijzen op geweste-
Iijk-,provinciaal- en eliteniveau,»
Ook de inbreng van zaalvoetbal-
ploeg Fusion en de Bal-balschool
is niet min. «Driejaar geleden vat-
ten we onze werking aan», stelt
Bruno Lamelyn van Fusion. «Een
aantal spelers die toen bij ons be-
gonnen, zijn nu 12 jaar en dan
stopt onze opleiding. Maar dank-
zij de samenwerking kunnen ze
doorstromen naar de andere
ploegen» Het digitaal opvolgsys-
teem van KVOostende wordt ook
gedeeld met de andere clubs ..

. Om de samenwerking kracht bij
te zetten, worden twee peters in-
geschakeld. Laurant Bailleul, be-
ter gekend onder zijn artiesten-
naam Guga Baûl, en ex-Kvû-spe-
lerTony Obizetten hun schouders
onder het project. «Viaverschil-
lende activiteiten, tornooities en
bijvoorbeeld een barbecue, zui-
len we de samenwerking uitdra-
gen»,vertelt het duo. Allevoetbal-
clubs samen telden dit seizoen
zo'n 800 jeugdspelers. Dat cijfer
zal volgend seizoen, met de sa-
menwerking dus, allicht een
stukje hoger liggen.


