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JUNI 2019 
Reculer pour mieux sauter (Franse uitdrukking) 

Geachte ouder, speler, 

Het voetbalseizoen ligt ondertussen een tijdje stil maar achter de schermen wordt volop verder gewerkt. 
Zoals jullie waarschijnlijk vernomen hebben, treden we volgend seizoen aan in Elite 2. We hebben dit niet 
verwacht, temeer we dit jaar een beter en sterker licentiedossier hadden ingediend dan vorig jaar en 
overigens ook meer punten hebben gescoord dan vorig seizoen. 
De concurrentie voor een plaatsje in Elite 1 is zeer groot en afhankelijk van verschillende criteria. Het is niet 
de bedoeling om in detail te treden, maar het feit dat we het dit jaar niet haalden lag grotendeels aan 
omstandigheden buiten onze wil. Het niet tijdig klaar geraken van de nieuwe fitnessruimte is daar één van.  
We blijven echter niet bij de pakken zitten en doen er alles aan om volgend seizoen sowieso beter te doen. 
Het is conform bovenstaande uitdrukking soms beter een stap terug te zetten om nadien sterker terug te 
keren. Het feit dat recent ook Tibo Somers een contract heeft gekregen, toont aan dat Cercle Brugge volop 
de kaart van de jeugd trekt. Meer nog, tijdens de eerste oefenwedstrijd tegen RWDM stonden maar liefst 
tien (ex)-jeugdspelers van onze Jeugdacademie tussen de lijnen. 

Op zondag 7 juli 2019 vindt naar jaarlijkse traditie de Cercle Brugge Fandag plaats. Tussen 11u30 en 18u 
vinden alle festiviteiten in een heus festivalconcept plaats op de O1 (Oostparking) van het Jan Breydelstadion. 
Net zoals ieder jaar worden op de Fandag alle jeugdploegen aan de supporters voorgesteld. We rekenen 
daarbij opnieuw op een massale opkomst per jeugdploeg, in uitgangstraining van Cercle Brugge uiteraard. 
De Cercle Brugge Fandag is naar jaarlijkse traditie het familiemoment bij uitstek. Kom daarom samen met 
jouw broers/zussen, mama/papa, kortweg jouw volledige familie meegenieten! 
Belangrijk: de voorstelling van de jeugdploegen staat ingepland vanaf 14u. We vragen daarom aan iedere 
speler, trainer en begeleider met aandrang om vanaf 13u45 aanwezig te zijn aan de voorzijde van het podium. 

In de derde week van juni hebben onze U12 de kans gekregen om in het kader van de samenwerking met AS 
Monaco om daar deel te nemen een internationaal sterk bezet tornooi deel. We kregen van de organisatie 
op sportief vlak veel lof, en ook over de houding/begeleiding naast het veld. Een dikke proficiat dus voor 
zowel spelers als begeleiders van de U12. Dit is voor onze jeugdwerking immers een enorme opsteker om 
normen & waarden hoog in het vaandel te houden. 

Eerstdaags zullen de trainingsmomenten voor juli/augustus via de trainers bekendgemaakt worden. U zal 
binnenkort ook een uitnodiging ontvangen voor het afhalen van het basispakket van de kledij (begrepen in 
het lidgeld) dewelke enkel kan worden afgeleverd van zodra het lidgeld betaald werd. 

We wensen u alvast een prettig verlof toe en hopen op jullie massale aanwezigheid op de Fandag! 

 

Het Jeugdmanagement, 

 


