
Alle voetbalclubs leiden
samen jeugdspelers op
Alle Oostendse voet-
balclubs werken Guga Bau1en Tony bi peters van unieke samenwerking
voortaan samen om r
jonge voetballers op te
leiden. De achthon-
derd jeugdspelertjes
moeten zo makkelijker
kunnen doorstromen
naar de verschillende, .

ploegen.

. EDWIN FONTA/NE

OOSTENDE KVO, Union
Zandvoorde, Opex Girls, Fusion
Oostende en de voetbalschool
van Philippe Servais (Balbal-
club) gaan nauwer samenwer-
ken waardoor spelers makkelij-
ker kunnen doorstromen. Op
hetjeugdpaastornooi van KVO
werd de samenwerking voorge-
steld. Concree omen ervöor-
beeldtrainingen, workshops
voor de verschillende coaches,
oefenwedstrijden, initiaties
zaalvoetbal in de winter en een
indoorcompetitie.

'Dat een dergelijke samenwer-
king echt nodig is, werd duide-
lijk na het faillissement van VG
Oostende. De opleiding van .
jeugdspelers mag niet in het ge-
drang komen', zegt sportsche-
pen Arne Deblauwe (SP.A).

Nu zijn achthonderd.spelertjes
betrokken bij het project, maar
Deblauwe hoopt dat de spelers
die uitweken naar de buurge-
meenten, terugkeren naar het
Oostendse voetbal. 'Uiteraard
zullen de beste spelers uitko-

KVO, Union Zandvoorde, Opex Girls en de Balbalschool werken
allemaal samen om jeugdspelers beter op te leiden. Foto efo

men voor de beste ploegen.
Maar KVO deelt ook haar ken-
nis met de anderen.'

Bruno Lamelyn van zaalvoet-
balploeg Fusion Oostende is te-
vreden met de samenwerking.
'We zijn een vereniging die op-
leiding biedt voor jongeren tot
12 jaar. Dat ze nadien doorstro-
men naar andere clubs kunnen
we enkel toejuichen. Beter
overleg kan ook resulteren in
optimaler gebruik van de infra-
structuur.'

Gewezen sterspeler van KVO
Tony Obi en zelf trainer van de
jeugdploeg is peter van het pro-
ject. 'Dit is een goede zaak voor

GUGABAUL
Peter van project

Een van de gevolgen van de sa-
menwerking is dat ook de vel-
den op De Schorre definitief
verdeeld zijn. Alle ploegen krij-
gen extra ruimte en KVO krijgt
extra velden. De kantine van
VGO wordt toegewezen aan
KVO. Tijdens de week wordt
het een plaats voor de spelers
en in het weekend blijft het een
traditionele kantine. 'De clubs 1

die de velden rondom de kanti-
ne gebruiken, zullen uiteraard
ook de kantine kunnen uitba-
ten', zegt de sportschepen.

De hervorming van het jeugd-
voetbal gaat in vanaf het sei-
zoen 2014-2015.

DoorStroming van
spelers is cruciaal.
Ikwil daarbij helpen
hetjeugdvoetbal', zegt hij. Ook
Laurent Bailleul, beter gekend
als stemmenimitator Guga
Baûl, is peter. 'In mijn jeugd
heb ik zelf gevoetbald bij SK
Voorwaarts, Hoger Op en KVO.
Ik ken het belang van een goede
opleiding. Doorstroming is be-
langrijk en daarom verleen ik
mijn medewerking.'
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