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Betreft : Stopzetting 48ste Jeugdcup Het Nieuwsblad 
 
 
 
 
Beste clubleiders, 
Vrienden van de Jeugdcup, 
 
 
 
Met bijzonder veel spijt in het hart moeten we vanuit het organisatiecomité mededelen dat we 
de 48ste editie van de Jeugdcup Het Nieuwsblad vroegtijdig en met onmiddellijke ingang 
stopzetten.  
 
Het coronavirus dat momenteel over heel de wereld vele honderden, zelfs duizenden 
slachtoffers maakt, ligt ontegensprekelijk aan de basis van deze beslissing. Aanvankelijk leek het 
er op dat we met enige vindingrijkheid en flexibiliteit alsnog naar de provinciale, interprovinciale 
en nationale finales konden toeleven. De weergoden waren ons in deze 48ste editie bijzonder 
gunstig gestemd geweest. In alle provincies zaten we quasi op schema. Alles verliep zoals we het 
graag zagen verlopen tot…,  ja tot Covid-19, op vrijdag 13 maart jongstleden, onze maatschappij 
compleet veranderde…  
 
Toen Voetbal Vlaanderen, ontegensprekelijk en geheel terecht overigens, alle voetbalwedstrijden 
tot en met 30 april aanstaande opschortte, werd het voor het organisatiecomité duidelijk dat wij 
de finales van de Jeugdcup niet zouden halen. In overleg met onze directie en rekening houdende 
met de deskundige adviezen, hebben we het jammere, maar onvermijdelijke besluit moeten 
nemen om de Jeugdcup Het Nieuwsblad 2019-2020 vroegtijdig en met onmiddellijke ingang te 
beëindigen.  
 
Alle nog te spelen wedstrijden uit deze editie halen we van de kalender. Alle nog te spelen 
wedstrijden inplannen is praktisch niet meer haalbaar. Meer zelfs, het is wellicht ook moreel niet 
meer verantwoord.  Jammer maar helaas…  
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Als organisatiecomité gaan wij alsnog de voorbije, onvoltooide 48ste editie, evalueren met het oog 
op de 49ste editie van 2020-2021. We gaan een aantal zaken met tal van deskundigen tegen het 
licht houden en kijken waar we aanpassingen aan de bestaande gang van zaken kunnen doen. 
Aanpassingen die noodzakelijk zijn. Aanpassingen ook die een volgende editie hopelijk nog leuker 
maken dan deze van dit jaar.  
 
Afscheid nemen is nooit leuk en zeker niet in deze omstandigheden, maar we mogen de realiteit 
nooit uit het oog verliezen.  
 
Wij hopen vurig en zijn er ook rotsvast van overtuigd dat we iedereen van jullie volgend jaar 
opnieuw zullen kunnen verwelkomen in een nieuwe, dan 49ste, editie van Jeugdcup het Nieuwsblad. 
De laatste editie voor we naar jubileumuitgave nummer 50 toegaan.  
 
 
Overtuigd van eenieders begrip voor onze beslissing wensen we iedereen een gezonde,  virusvrije 
toekomst toe en tot volgend jaar. 
 
 
 
 
Elleboogje 
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