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Je zoon/dochter is voor het komende seizoen aangesloten bij KVK WESTHOEK. Als sportieve cel en G-

bestuur willen we schouder aan schouder met de ouders werken aan de opleiding en de opvoeding 

van onze jeugdspelers. 

 Even voorstellen: de sportieve cel & G-bestuur 

 

o Jeugdvoorzitter: Martin Willems 

o Algemeen TVJO: Geert Glorie 

o TVJO 2/2 – 3/3 - 5/5 – 8/8: Jef De Leeuw 

o TVJO U14 – U19 – beloften: Frederik Bouten 

o Hoofdscout & ombudsman: Freddy Coffyn 

o ICT – Pro Soccer Data: Geert Glorie 

o Voorzitter G-werking: Andy Florissoone 

o Sportief coördinator G-werking: Gino Carlier 

Bij deze personen kun je als ouder altijd terecht met je vragen en/of voorstellen. 

De contactgegevens zijn te vinden op onze website. 

 Richtlijnen spelers 

o Alle spelers krijgen via Pro Soccer Data (ook op de website terug te vinden) 

richtlijnen. We vragen dat je als ouder deze richtlijnen eens doorneemt en je 

zoon/dochter stimuleert ze na te leven. 

 

 Richtlijnen ouders 

o Wij stellen het erg op prijs dat ouders en grootouders de wedstrijden van hun 

kinderen en/of kleinkinderen bijwonen. Jullie aanwezigheid is een enorme stimulans 

voor je kind! We willen toch graag enkel tips meegeven. 

 Plezier (FUN) gaat voor presteren. 

De vraag “Heb je je geamuseerd?” is vaak beter op zijn plaats dan “Heb je 

gewonnen?” of “Hoeveel doelpunten heb je vandaag gescoord?” 
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 Moedig aan maar coach niet. 

Laat het coachen over aan de trainer! 

 

 Moedig ALLE spelers aan. 

Voetbal is een teamsport. Er wordt samen gewonnen en samen verloren. 

Alle spelertjes verdienen een duwtje in de rug. Waarom zouden we trouwens 

de tegenstrever niet eens een pluim geven? 

 

 Geef het goede voorbeeld. 

We eisen van onze jeugdspeler respect voor de scheidsrechters. Van ouders 

wordt het goede voorbeeld verwacht. Geen kritiek op de scheidsrechter dus! 

 

 Laat je kind ZELF de weg zoeken. 

Verleg je eigen ambitie niet naar je kind. Waarom super verwachtingen 

hebben van je kind als het eigenlijk enkel maar FUN wil? 

 

 Sociale cel 

o Opgroeiende kinderen kunnen voor allerlei problemen zorgen. We kunnen hiermee 

zowel in de club, in de school of thuis mee geconfronteerd worden. Samen kunnen 

we heel wat oplossen. Sinds enkele jaren heeft KVK Westhoek een sociale cel in het 

leven geroepen. In een overleg met ouders, club en soms een externe dienst 

proberen we je kind opnieuw op het goede spoor te krijgen. 

o Alles gebeurt in een vertrouwelijke sfeer! 

o Geert Glorie, algemeen TVJO, is contactpersoon. 

 

 

 Studies 

o Wij besteden erg veel aandacht aan het verloop van de studie van je zoon/dochter. 

Vier aanwezigheden per week vragen heel wat tijd. Mits een goede studieplanning is 

de combinatie voetbal – studeren eigenlijk wel mogelijk. 

o In examenperiodes bouwen we het aantal activiteiten wat af. 

o Jef De Leeuw en Geert Glorie, beiden met een jarenlange onderwijservaring staan 

paraat om bij problemen de gepaste begeleiding te bieden. Neem in ieder geval 

contact als er zich studieproblemen zouden voordoen! 

 

 Communicatie 

o Volg onze eigen jeugdpagina en G-pagina op Facebook op de voet 

 

o Raadpleeg indien mogelijk dagelijks www.kvkwesthoek.be 

 

o Ook via Pro Soccer Data is een pak praktische informatie terug te verkrijgen. 

 

o Voor afgelasting van trainingen en/of wedstrijden kun je altijd terecht op de website 

www.kvkwesthoek.be 
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o Je krijgt bij elke afgelasting een sms toegestuurd. 

 

o Maandelijks wordt via Pro Soccer Data een nieuwsbrief toegestuurd. 

 

o Voor de spelers van de onderbouw (2/2 – 3/3 - 5/5 – 8/8) werd alle informatie in een 

gedetailleerde infobrochure gegoten! 

 

 

 
 

 

We streven naar een algemeen welbevinden van iedereen! 

In het komende seizoen werken we hiervoor samen met de spelers rond 3 thema’s. 

Ook de ouders worden dicht bij het project betrokken! 

 

 

 

 

 

 


