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JANUARI 2020 

Attitude is een klein ding dat een groot verschil maakt (Winston Churchil) 

Geachte ouder, speler, 

Namens het Jeugdmanagement, onze allerbeste sportieve wensen voor 2020. Sportieve wensen zijn 

weliswaar belangrijk maar het allerbelangrijkste in het leven is een goeie gezondheid voor ieder van u. We 

hopen dat jullie vooral plezier beleven aan de mooie voetbalsport die ons met elkaar verbindt. Ook buiten 

het terrein spreken we de verwachting uit dat we goed en aangenaam kunnen samenwerken. Alleen zo blijft 

onze vereniging levend en gezond. 

Al onze inspanningen zijn erop gericht om onze vele jeugdspelers sportief op te leiden, maar tevens een 

plaats te bieden waar iedereen zijn sport kan beleven in de beste omstandigheden. Alles kan natuurlijk beter 

en daarom doen we een oproep aan onze trainers en toekomstige trainers om hun kennis te versterken en 

uit te breiden met extra trainerscursussen. 

Tijdens zijn speech op de Nieuwjaarsreceptie legde de voorzitter van K.S.V. Cercle Brugge VZW, Dhr. Piet 

D’Hooghe, een paar accenten. Vooreerst op het feit dat er vorig jaar maar liefst drie jeugdspelers hun debuut 

gemaakt hebben in het A-elftal. Anderzijds het belang van “normen” en “waarden” en “respect” die hoog in 

ons vaandel staan. In zijn slottoespraak verwees hij, hoe kan het ook anders, naar het belang van het 

stadiondossier. We kregen van de Brugse Burgemeester de bevestiging dat er geen gevolgen zijn voor de 

Jeugdacademie van K.S.V. Cercle Brugge. 

Koning Filip sprak in zijn Kerstboodschap volgende zin uit: “Alles is een kwestie van attitude”. Als je ziet hoe 

onze jeugdspelers zich manifesteren in het A-elftal kunnen we dit enkel maar beamen. Aan alle spelers van 

onze Jeugdacademie doen we derhalve een oproep om op training en tijdens de match het maximale van 

zichzelf te geven. Weet dat je op die manier de basis legt voor verdere doorstroming. Niet alleen op het veld 

maar ook naast het veld dienen onze jeugdspelers er zich van bewust te zijn dat zij op hun trainingskledij het 

logo van onze vereniging dragen en daardoor een voorbeeldfunctie uitoefenen. In die optiek wordt op 12 

februari 2020 een infomoment georganiseerd omtrent de gevaren van gokken. Gastspreker is Arne Nilis 

(zoon van ex- rode duivel Luc Nilis) die kampte met een gokverslaving. Meer info volgt. 

De samenwerking met de Coördinator Midden- en Onderbouw (Karel Devos) werd in onderling overleg 

stopgezet en we danken hem voor zijn geleverde bijdrage aan de Jeugdacademie. 

Tot slot vragen we u allen om de datum van 01 mei 2020 vrij te houden voor ons jaarlijks tornooi. 

 

Het jeugdmanagement, 


