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1.Voorwoord:  

 

We werken binnen KVK Westhoek met een ‘rode draad’ wat training, speelstijl, huisregels en gedrag betreft. 

Uitgebreide informatie hieromtrent vind je terug op onze website www.kvkwesthoek.be. 

Wij raden je aan om onze website regelmatig door te nemen.  

In de maand september krijg je met het ‘Vekaatje’ nog meer praktische informatie. 

Wij weten echter ook dat je niet altijd een PC bij de hand hebt om onze club-site te raadplegen. Daarom hebben 

we voor de onderbouw deze infobrochure opgemaakt. 

In dit boekje vind je alle noodzakelijke informatie om zonder zorgen het seizoen door te komen. 

Wij staan voor: 

   Communicatie 

Organisatie 

Discipline 

Engagement 

 

Dit resulteert in het woord: CODE* 

 

Bij eventuele vragen en/of problemen kun je altijd terecht bij een van onderstaande personen. 

 

Wij wensen iedereen een prettige, leerzame en succesvolle tijd toe bij KVK Westhoek jeugd. 

 

Voor KVK Westhoek  

 

De sportieve cel 

 

Martin Willems  Voorzitter jeugd                   0475/918448 

  

Geert Glorie   Algemeen TVJO       0476/377075 

 

Frederik Bouten  TVJO 11v11 en trainer beloften                                         0479/337503 

 

Jef De Leeuw   TVJO onderbouw (2/2 - 3/3 - 5/5 - 8/8)    0496/814508 

 

Freddy Coffyn               Scouting en werving      0496/814506 

 

 

 

 

 

 

 

 * Zie geheugensteuntjes achteraan in deze brochure 

 

http://www.kvkwesthoek.be/
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2. Uurregeling trainingen en wedstrijden:  

 2.1. Trainingen en wedstrijden:  

Trainingen U6( geboren in 2014 ) : 2 x per week  

Wedstrijden/activiteit  om de 2 weken op zondagvoormiddag : 2v2 

 09u 10u 11u 15u 30u 16u 30’ 17u 15’ 30’ 45’ 18u 15’ 30’ 45’ 19u 15’ 

maandag        TR TR TR TR TR      

dinsdag                  

woensdag        TR TR TR TR TR      

donderdag                  

vrijdag                  

zaterdag                  

zondag W                 

TrainerU6 :       Wesley Ares                   0476/753145                                 wesley.ares@skynet.be   

                            Liam Ares                       0471/451686 

 

Trainingen U7( geboren in 2013 )  : 2x per week  

 (Terrein 2)= kunstgrasveld 

 09u 10u 11u 15u 30u 16u 30’ 17u 15’ 30’ 45’ 18u 15’ 30’ 45’ 19u 15’ 

maandag        TR TR TR TR TR      

dinsdag                  

woensdag        TR TR TR TR TR      

donderdag                  

vrijdag                  

zaterdag                  

zondag W                 

 

Trainers U7 :     Sven De Brouwer   : 0476/778213                        Sven_debrouwer@hotmail.com    

                            Ramon Erick              0474/230051                        erickramon1984@gmail.com                                                                           

Trainingen U8( geboren in 2012 )   : 2 x per week + FTT op woensdag  

 

Wedstrijden: zaterdagvoormiddag  5v5 
 9u 30’ 10u 30’ 11u 13u 30’ 16u 30’ 17u 30’ 18u 15’ 30’ 45’ 19u 15’ 30’ 

maandag             TR TR TR TR TR TR 

dinsdag                   

woensdag         FTT FTT FTT  TR TR TR TR TR TR 

donderdag                   

vrijdag                   

zaterdag W    W              

zondag                   

Trainers               : York Demeulenaere     0478/917506                     York.demeulenaere@telenet.be  

                                Wouter Dehaene          0495/526981                     wouter@weelz.be  

                                Jarne Wydoodt            0496/055200       jarne.wyd@gmail.com   

                                FTT : Davy Durant        0472/775414                     davydurant_3@hotmail.com  

 

 

mailto:wesley.ares@skynet.be
mailto:Sven_debrouwer@hotmail.com
mailto:erickramon1984@gmail.com
mailto:York.demeulenaere@telenet.be
mailto:wouter@weelz.be
mailto:jarne.wyd@gmail.com
mailto:davydurant_3@hotmail.com
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Trainingen: U9( geboren in 2011 ) : 2 x per week +  FTT= functionele techniektraining op T2 ( kunstgras ) 

 

Wedstrijden op zaterdagvoormiddag   5v5 
 9u 30’ 10u 11u 13u 30’ 14u 30’ 18u 15’ 30’ 19u 15’ 30’ 45’u  

maandag         TR TR TR TR TR TR   

dinsdag                 

woensdag      FTT FTT FTT         

donderdag         TR TR TR TR TR TR   

vrijdag                 

zaterdag W W  W             

zondag                 

( zie bijhorende brief ) FTT= Functionele techniektraining op kunstgrasveld = T2 

Trainers:  Geoffrey Devos            0477/796257           geoffrey.devos@telenet.be  

                  Jeroen Neyrinck           0499/397843            jeroen.neyrinck@gmail.com  

                 Claude Synaeve          0474/657605            claude.synaeve@telenet.be 

                 Erick Ramon                0474/230051            erickramon1984@gmail.com      

                 

FTT:          Davy Durant              : 0472/775414       davydurant_3@hotmail.com              

 

Trainingen : U10: 2 x per week( Crack stadion )  wedstrijden op zaterdagvoormiddag  8v8 

 + FTT= functionele techniektraining op T2 ( kunstgras )  
 9u 30u 11u 15.30u 16u 30’ 17u 45’ 18u 15’ 45’ 19u 15’ 30’ 20u  

maandag                 

insdag         TR TR TR TR TR    

woensdag    FTT FTT FTT           

donderdag         TR TR TR TR TR    

vrijdag                 

zaterdag                 

zondag W  W              

Trainers : IPU10  :  Geert Ramant   0474/321698  geert.ramant@telenet.be  

                  GU10   :  Colin Van de Steene               0494/238338                  colin.vandesteene@hotmail.com  

                  FTT      :  Davy Durant                             0492/775414                  davydurant_3@hotmail.com  

 

Trainingen : U11: 2 x per week = verplicht Plaats : Crack stadion FTT op T2 ( kunstgras )  
 09u 30 10 30 11 30 15u 30’ 16 30’ 17u 45’ 18u 19u 15’  

Maandag                 

Dinsdag             TR TR TR  

Woensdag        FTT FTT FTT       

donderdag             TR TR TR  

vrijdag                 

zaterdag W    W            

zondag                 

Trainers:    

                   Siegfried Matthijs             0492/503285                        siegfried_matthys@hotmail.com  

       Johan Lemahieu         0493/569129  johanlemahieu.duvelboks@telenet.be 

 

FTT            Davy Durant                       0492/775414                        davydurant_3@hotmail.com                 

                                

mailto:geoffrey.devos@telenet.be
mailto:jeroen.neyrinck@gmail.com
mailto:claude.synaeve@telenet.be
mailto:erickramon1984@gmail.com
mailto:davydurant_3@hotmail.com
mailto:geert.ramant@telenet.be
mailto:colin.vandesteene@hotmail.com
mailto:davydurant_3@hotmail.com
mailto:siegfried_matthys@hotmail.com
mailto:johanlemahieu.duvelboks@telenet.be
mailto:johanlemahieu.duvelboks@telenet.be
mailto:davydurant_3@hotmail.com
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Trainingen : U12: 3 x per week = verplicht Plaats : Crack stadion  

 

Wedstrijden op zaterdagvoormiddag  T2 / T3 / T4        8v8 

 09u 30 10u 30 11u 30 13u 17u 30’ 45’ 18u 15u 30’ 19u 15u  

maandag          TR TR TR TR TR   

dinsdag                 

woensdag                 

donderdag            FTT FTT FTT FTT  

vrijdag         TR TR TR TR TR    

zaterdag     W            

zondag                 

 

Trainers:      IPU12 : Aaron Carrein   :                    0471/472918                           carreinaaron15@gmail.com 

         IPU12 : Laflere Dietri :                        0476/390226                           dietri_laflere@hotmail.com                     

FTT               Davy Durant                 :                        0492/775414                           davydurant_3@hotmail.com  

 

Trainingen U13 :3x per week = verplicht             Plaats : Crack Stadion  

Wedstrijden :  T2 / T3 / T4          8v8 
 09u 10u 11u 30’ 13u 30 17u 30u 18 30 45 19u 30 45 20  

maandag                 

dinsdag        TR TR TR TR TR     

woensdag        TR TR TR TR TR     

donderdag                 

vrijdag        TR TR TR TR      

zaterdag   W  W            

zondag                 

Ttrainers:    IPU13 :   Davy Durant        :             0492/775414                              davydurant_3@hotmail.com  

                      IPU13 :   Nico Vermeulen :             0497/104096                              vermeulen.nico@telenet.be                                                         

                      GU13 :    X               

Keepertrainingen :  

Vincent Leroy: Keeperstrainer onderbouw   

    0478/683637  vincent.leroy3@telenet.be  

Afspraken tussen keepertrainer en keeper 

 Er wordt getraind met een 3/4 of lange keepersbroek. 

 Wedstrijdopwarming naleven.  

 Indien je niet kan komen trainen, verwittig je tijdig de keepertrainer! 

 
 14u 30’ 15u 30’ 16u 30’ 16.45u 17u 17.15u 30’ 45’ 18u 15 45 20  

maandag                 

dinsdag                 

woensdag    U12 U13            

donderdag        U9 U10 U11       

vrijdag                 

zaterdag                 

zondag                 

 

mailto:carreinaaron15@gmail.com
mailto:dietri_laflere@hotmail.com
mailto:davydurant_3@hotmail.com
mailto:davydurant_3@hotmail.com
mailto:vermeulen.nico@telenet.be
mailto:vincent.leroy3@telenet.be
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Onderhoud van keeperhandschoenen 

Tips voor een goed onderhoud van keepershandschoenen: 
    

1. Maak de handschoenen vochtig voordat je ze gaat gebruiken. Dit zorgt voor een betere grip en het vermindert 
slijtage van de foam-laag. Wat water uit de drinkfles of aanraking met een natte/vochtige bal of het gras is 
voldoende. 

2. Spoel de handschoenen na gebruik af met lauw water, zonder daarbij gebruik te maken van wasmiddel. 
Wasmiddel tast de natuurlijke latex aan, waardoor het zijn eigenschappen verliest. 

3. Handschoenen kunnen ook worden mee gewassen met de kleding in de wasmachine, echter zonder wasmiddel 
en op maximaal 30 graden. 

4. Na het schoonspoelen of wassen van de handschoenen, het overtollige water uit de handschoenen knijpen. 
Niet wringen: daardoor zullen naden en aanhechtingen breken en  scheuren. 

5. Laat de handschoenen na het uitknijpen drogen bij kamertemperatuur. Let op dat de 
handschoenen niet met de foam-laag op elkaar liggen. De lagen zullen aan elkaar kleven, waardoor je er bij het 
lostrekken stukken foam uit trekt. Mocht dat toch ooit per ongeluk voorkomen, maak dan eerst de 
handschoenen weer nat voordat u ze van elkaar haalt. 

6. Laat handschoenen nooit met de foam-laag drogen op een krant. De krant zal zich verkleven aan de foam/latex. 
7. Handschoenen hebben niet het eeuwige leven, ook niet wanneer ze nauwelijks worden gebruikt. 

Wanneer handschoenen eenmaal gebruikt zijn, dienen ze regelmatig vochtig te worden gemaakt zodat de 
foam-laag niet uitdroogt/verkruimeld. 

8. Gebruik altijd een apart paar handschoenen voor trainingen en een apart paar voor wedstrijden. 
Tijdens trainingen krijgen keepers veel meer ballen te verwerken, waardoor de handschoenen veel sneller 
zullen slijten. De wedstrijdhandschoenen blijven daardoor relatief lang van een optimale kwaliteit (een bal 
tijdens de training doorlaten is tenslotte minder erg dan tijdens de wedstrijd). 

9. Wanneer de wedstrijdhandschoenen niet meer goed genoeg zijn, kunnen deze in gebruik worden genomen 
voor de training. Zo kunt u optimaal gebruik maken van een paar handschoenen en kunt u blijven rouleren. 

10. Het uiterlijk van een keeperhandschoen  wordt vaak als heel belangrijk gezien. Mooie handschoenen zijn 
natuurlijk belangrijk, maar minder belangrijk dan het vangen van de ballen. 
De pasvorm en de kwaliteit van de handschoenen zijn belangrijker. 

11. Het opbergen van handschoenen in een handschoenentas (na training of wedstrijd) verhoogt de duurzaamheid 
van de handschoenen 

 

3. Lifestyle:  
 3.1. Wat zit er in mijn voetbaltas: * 

    

3.1.1. De training 

     

1.   Voetbalschoenen met korte plastiek noppen.  

    2.   Beenbeschermers. 

    3.   Bij mooi weer: korte voetbalbroek. 

    4.   Vanaf november: lange voetbalbroek (trainingsbroek) is verplicht. 

    5.   Trainingsvest om na de training aan te trekken. 

    6.   Handdoek en washandje. 

    7.   Badslippers en shampoo. 

    8.   Eigen drinkbus. 

    9.   Regenjasje. 

    10. Vers ondergoed om na de verplichte douche aan te trekken. 

    11. Een thermisch onderhemd met halflange mouwen bij koud weer. 

    12. Vanaf september: een muts en oude handschoenen voor de jongsten. 

    13. Gewone kledij als je in voetbaluitrusting naar de training komt. 

                                            (Voor de jongste spelersgroep mag dat hun pyjama zijn)   
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3.1.2.  De wedstrijd:  

 

    1.  Draag altijd, voor en na de wedstrijd, het trainingspak van KVK   

                                                               Westhoek! 

    2.  Gevulde sporttas: zie hierboven. 

    3.  Voetbalkousen van KVK Westhoek (mag je al aan hebben). 

         (Zorg dan voor een paar gewone kousen voor na de wedstrijd) 

    4.  Andere training voor de opwarming. 

    5. Voor de wedstrijden zorgt KVK Westhoek voor trui en voetbalbroek.  

 

Afspraken voor de wedstrijden: 

 

    1. Bij uitwedstrijden wordt altijd verzameld aan het Crack Stadion. 

    2. Bij thuiswedstrijden de richtlijnen van de trainer volgen. 

     

Voetbalschoenen: 

   1. Alle spelers tot en met U13 dragen voetbalschoenen met vaste noppen. 

                                          Schoenen met verwisselbare noppen worden ten sterkste afgeraden.  

   2. Op kunstgras spelen we met kleine ronde noppen. 

   3. Koop beter een goed passende goedkope schoen i.p.v. een te ruime duurdere 

                                          voetbalschoen.  

* zie geheugensteuntje 
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MIJN KVK Westhoek-SPORTTAS  
Dit neem ik mee in mijn sporttas als ik ga voetballen! 

 

1  
 
 

              

2 

 

              

3  
 
 

              

4  
 

              

5  
 
 

              

6  
 
 

              

7 

 

              

8 

 

              

9  
 
 

              

10  
 

              

11  
 
 

              

12 

 

              

13  
 

              

Winterpakket 
14 

 

              

15 
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3.2.Blessurepreventie en medische verzorging:  

Onthou de RICE-methode: de meeste blessures ( verstuiking, spierverrekking, kniestoot) 

moeten in eerste instantie verholpen worden door AFKOELING 

 

R = rest   = rusten 

I  = ice   = behandelen met ijs. 

C = compression      = drukverband aanleggen. 

E = elevation  = hoog leggen van de voet 

Vul een bekertje met water en plaats het in de diepvries. Je hebt onmiddellijk ijs bij de hand. 

Een goede wondverzorging bestaat uit het overvloedig uitwassen van de wonde met water en 

eventueel zeep. De wonde bedekken met een ontsmettende zalf nadat het bloeden is gestopt. 

Bij kleine wondjes is een verband niet nodig. Bij grotere wonden kan men een steriel doekje 

en een verband of een pleister aanbrengen. 

Zorg voor een goede tandverzorging. Slechte tanden kunnen aanleiding geven tot 

peesontstekingen. 

  

3.3. Wat bij een sportongeval?  

3.4.1. Aangifte: 

                         Bij noodzaak  een ‘ aangifte van ongeval ‘ vragen aan de trainer of TVJO: 

het formulier, na het  invullen door de behandelende arts, onmiddellijk (binnen de week) 

samen met een klevertje van het ziekenfonds bezorgen aan Geert Glorie, algemeen TVJO, 

de Cerfstraat 59 8908 Vlamertinge (0476/37 70 75). 

Beide zijden van de aangifte moeten VOLLEDIG ingevuld worden! Het is aan te raden om 

tegelijk met de aangifte het rekeningnummer waarop een mogelijke terugbetaling kan 

gebeuren door te spelen. 

De documenten zijn terug te vinden op www.kvkwesthoek.be (rubriek jeugd) 

 

Alle eventuele onkostennota’s bijhouden! 

   

                  De procedure wordt in een afzonderlijk vademecum in detail uitgelegd. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvkwesthoek.be/
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3.4. Voeding en drinken:  

Een gezond ontbijt dient vanaf jonge leeftijd aangeleerd te worden.  

De eetgewoontes van kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn niet altijd optimaal?  

 

 - Onvoldoende gebruik van melk en melkproducten. 

 - Overmatig gebruik van vetten. 

 - Overmatig gebruik van suiker. 

 - Te weinig gebruik van fruit en groenten. 

 - Verwaarlozen van het ontbijt! 

Op deze punten moet er net worden ingespeeld bij jonge  kinderen. 

 

Praktische voedingsaanbevelingen voor de KVK Westhoek jeugd 

Deze aanbevelingen zijn opgesteld voor 1 volledige dag:   

 

Voedingsmiddel 6 – 12 jaar aandachtspunten 

Water 

Vocht  

1 tot 1,5 liter Bij voorkeur afwisselen met 

fruitsap ( niet overdrijven ) en 

met melk 

Graanproducten en 

aardappelen 

- brood ( bruin, meergranen of 

volkoren )  

- aardappelen gekookt 

 

 

 

5 – 9 sneden brood 

 

3 – 4 stuks aardappelen 

Bij voorkeur bruin brood, bruin 

stokbrood en bruine pistolets 

 

Bij voorkeur gekookte 

aardappelen 

Deze kunnen vervangen worden 

door rijst of deegwaren op 

regelmatige basis 

1x gefrituurd per week 

 

Groenten 250 – 300 g Eet dagelijks de correcte 

groenteportie 

 

Fruit  2 tot 3 stuks  Eet altijd een stuk fruit als 

tussendoortje. Eet dagelijks fruit 

omwille van heel wat vitamines 

 

Melkproducten en calcium 

verrijkte sojaproducten 

    - melk ( halfvolle ) 

    - kaas 

 

3 glazen 

 

1 – 2 sneden 

Melkproducten zijn heel 

belangrijk in de groei van jonge 

kinderen. Naast eiwitten die goed 

zijn voor de speieren bevatten ze 

ook calcium. Dit mineraal zorgt 

ervoor dat onze botten stevig  

worden en blijven. Voor een 

sporter zijn deze producten dus 

heel belangrijk.  

 

Vlees, vis, eieren en 

vervangproducten 

75 – 100 gram Beperk het gebruik van vette 

vleessoorten. Eet 1 keer per week 

vis en kies gerust voor een vette 

vis omwille van de essentiële 

vetzuren. 

 

Smeer- en bereidingsvetten 

   - Smeervet 

   - Margarine voor maaltijd- 

 

5 gr. per snede 

 

Smeer geen te dikke laag op de 

boterhammen. 
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     bereiding Max. 15g vet per bereiding= 1 

eetlepel vet per persoon in het 

gezin. 

Gebruik niet teveel boter tijdens 

de maaltijdbereiding. 

 

Kies voor smeer en 

bereidingsvetten van goeie 

kwaliteit; deze bevatten vaak 

essentiële vetzuren en belangrijke 

vitamines.  

Probeer ook bepaalde oliën te 

gebruiken tijdens het koken.  

Stoof je groenten altijd in 

plantaardige olie als olijfolie.  

 

 

Afspraken met de trainers:  

- Ik doe mijn best om GEEN snoep of chips te eten als ik mijn KVK Westhoek-kledij 

  draag! 

- Frisdranken probeer ik zoveel mogelijk te vermijden, zeker als ik mijn Westhoek kledij  draag! 

- Ik breng altijd een flesje drank mee naar de training! (water)  

- Als ik vragen heb over voeding (eten) dan vraag ik dat  aan mijn trainers.  

Het ontbijt is heel belangrijk voor spelertjes. Als ik een gezond ontbijt neem, ben ik klaar om een hele dag 

te spelen en te ravotten! Daarnaast moet ik gedurende de hele dag veel water drinken. Ik blijf dan fit en 

dan kan ik langer spelen dan mijn vriendjes die veel minder drinken! 
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3.5. De Primary Stars van KVK Westhoek   

We willen als club ons steentje bijdragen om onze spelers niet enkel op maar ook naast het veld te vormen. 

Jeugdspelers kunnen een optimale technische - &  inzichtelijke en fysieke ontwikkeling doorlopen maar de 

lifestyle van de speler is de katalysator van dit proces. Het is het fundament van houding, gedrag en gewoonten 

en een weerspiegeling van de intrinsieke motivatie en de inzet en discipline van de speler om zijn maximale 

top te bereiken. We hebben dit samengevat in 10 onderwerpen:  

Normen en waarden:   orde en netheid – beleefdheid 

Zelfredzaamheid:   materiaalzorg – communicatie 

Gezondheidseducatie:  voeding - hygiëne 

Timemanagement:   dagelijkse beweging en combinatie met schoolsport 

Mentale vaardigheden:  motiverend en positief leefklimaat – sportieve en sociale mentaliteit 

 

Een KVK Westhoek Primary Star geeft altijd het GOEDE VOORBEELD 
Geeft altijd hand aan trainer en medewerkers.  

Is een beleefd Westhoekertje. 

Spreekt een verzorgde taal. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is FAIR tegenover iedereen 
Geeft een hand aan de scheidsrechter na de 
wedstrijd. 

 

Geeft een hand aan een tegenstrever tegen wie hij 
een fout maakte. 

Groet de toeschouwers na de wedstrijd, ook als de 
wedstrijd verloren werd. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is een TEAM - PLAYER 
Moedigt medespelers aan.  

Zegt duidelijk NEEN TEGEN PESTEN! 

Maakt geen probleem om zelf eens op de bank te 
starten. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is AMBITIEUS 
Een KVK Westhoek Primary Star doet er alles aan om in alles de 

beste te worden! 
Woont alle FTT – trainingen bij om beter te worden.  

Wil altijd (zowel op training als in de wedstrijden) 
winnen. 
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Geeft nooit op. 
 
 

Een KVK Westhoek Primary Star is ZELFREDZAAM 
Draagt altijd zelf zijn sporttas. 
 

 

Verwittigt ZELF de trainer bij afwezigheid. 

(vanaf U8) Kleed zich zelf aan en uit voor de 
trainingen en de wedstrijden. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star leeft GEZOND 
Vermijd snoep en chips (zeker in KVK outfit)  

Eet minstens 2 stukken fruit per dag. 

Gaat altijd (zeker voor de wedstrijd) vroeg slapen. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star doet ook op SCHOOL zijn best 
Doet net als in het voetbal zijn best op school en 
vraagt aan de juf of de meester om een stempel om 
dit aan te tonen. 

 

 

Een KVK Westhoek Primary Star heeft oog voor ORDE & NETHEID 
Doucht na elke wedstrijd en training.  

Ruimt samen met de ploegmaats de kleedkamer op 
na de trainingen en wedstrijden. 

Vermijd zwerfvuil en gooit wat hij vindt onmiddellijk 
in de vuilnisbak 

 

Een KVK Westhoek Primary Star het ook THUIS prima 
Doet thuis wat de ouders vragen  

Gedraagt zich als het zonnetje thuis 

Is een genietbare jongen/meisje tegenover ouders, 
broers en zussen 
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KVK Westhoek streeft als preventie tegen o.a. pestgedrag een algemeen 

welbevinden van spelers (onze Primary Stars) en hun ouders na. 

 Positieve communicatie: doelgericht – oplossend 

 Vlotte organisatie. 

 Spelers opleiden en opvoeden. 

De ouders engageren zich samen met de club het algemeen 

welbevinden van de Primary Stars na te streven. 

    

Alle spelers van de onderbouw dienen hun uiterste best te doen om als PRIMARY STAR  te leven. Van 

de entourage en in het bijzonder van de ouders verwachten we dat ze meehelpen om deze afspraken 

waar te maken en hun zoon/dochter bijstaan waar nodig.   

 

Geloof in de kracht van de praktijk, niet in die van je talent 
 

 

Primary Star

Ouders 
KVK 

Westhoek
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3.6. Sociale cel en studiebegeleiding 

Voetbal in KVK Westhoek jeugd kan nooit een doel op zich zijn. De jeugdwerking van KVK Westhoek ziet 

voetbal ook als een middel om kinderen en jongeren o.a. sociale vaardigheden aan te leren. 

Wij kaderen deze sociale vaardigheden onder het onderwerp : ‘ LIFESTYLE ‘ ( zie hierboven )  

Lifestyle is het fundament en katalysator van het geestelijke, mentale, psychomotorische en fysieke 

ontwikkelingsproces bij onze spelers. 

Wij noemen dat dan ook: “DE ONZICHTBARE TRAINING “  

 

* Hoe begeleiden we de jonge sporter op, rond en naast het veld? 

* Hoe gaan de spelers om met tegenslagen en teleurstellingen? 

* Hoe wil de speler zelf investeren in zijn eigen ontwikkeling? 

* Hoe beleeft de speler zijn eigen levensstijl ( rust - inspanning - vrije tijd )? 

* Heeft de speler de juiste intrinsieke motivatie? 

 

Wij denken dat niemand van ons zal tegenspreken dat onze spelers hierbij begeleiden een boeiende, leerrijke, 

uitdagende, vermoeiende en moeilijke opdracht is. 

Voor de F- groep ( duiveltjes ) betekent dat o.a. 

Speels leren omgaan met eenvoudige doelstellingen op het veld, in de kleedkamer, leren drinken, sporttas 

maken, verzorgde kledij, complementaire sporten. 

Leren omgaan met vriendjes. Eerste stapjes naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Voor de U10 tot en met U13 betekent dat ook nog:  

Doelgericht leren omgaan met lifestyle doelstellingen gericht op zelfstandigheid, kleedkamer, voeding, rust,  

complementaire sporten,  afspraken naleven en individuele discipline. 

De ontwikkeling van o.a. de “ mentale vaardigheden “ binnen de lifestyle doelstellingen hebben een gunstige 

invloed op de technische,  tactische en geestelijke ontwikkeling van onze spelers. 

O.a. concentratie, rustig blijven …… 

 

Graag helpen wij ( trainers en verantwoordelijke begeleiders), samen met de ouders, spelertjes die:  

 

- Zich niet meer goed in hun vel voelen op de club. 

- Het gevoel hebben er niet meer bij te horen. 

- Gepest worden. 

- Problemen hebben met de didactische en persoonlijke aanpak van de trainers en  

  begeleiders.     

- Niet meer of zeker onvoldoende motivatie tonen op training en in de wedstrijden. 

- Moeite hebben met het opbouwen van een sportief zelfbeeld 

- Moeite hebben met het aanleren van sociale vaardigheden 

- Moeilijk kunnen omgaan met spanningen in de groep 

 

Het meldpunt hiervoor is :   Algemeen TVJO Geert Glorie : 0476/377075  geert.glorie@telenet.be 

Ook als er zich studieproblemen voordoen staat de sportieve cel van KVK Westhoek paraat. 

Meer info is terug te vinden op www.kvkwesthoek.be (rubriek jeugd). Ook hier is algemeen TVJO Geert 

Glorie de contactpersoon. 

 

 

 

mailto:geert.glorie@telenet.be
http://www.kvkwesthoek.be/
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4. Evolutie of evaluatie gesprek:  
 

In de maanden december en april volgt voor de U6 tot en met de U7 - spelers een evolutiegesprek met de 

ouders in aanwezigheid van de spelers. 

De U9 ,  U10  tot en met U13  spelers worden geëvalueerd door middel van een digitale evaluatiefiche in 

december en april eveneens in aanwezigheid van ouders en spelers.  

 

5. Activiteiten op de club doorheen het seizoen:   
Datum Activiteit 

17 augustus 2019 Voorbereidingstornooi W.Vlaanderen (U10 & 11) 

24 augustus 2019 Jeugddag – verdeling kledij 

22 september 2019 G – tornooi (kids – teen – adults) 

12 oktober 2019 Kippenfestijn 

? Koeken- & wijnactie 

22 november 2019 Talent Day – FC Brugge 

7 & 8 december 2019 Christmas Truce Tournament 

19 december 2019  1° spelersevaluatie  

14 december 2019 Gezond ontbijt OB (U6 – U9) 

15 december 2019 Bezoek FC Reading U12 – U13 

4 januari 2020 WM Soccer tornooi (U8 – U9 – U10 – U11 – U12) 

22 maart 2020  Bezoek Manchester United (U12) 

23 april 2020  2° spelersevaluatie 

25 april 2020 Afsluitende BBQ & oudervoetbal 

9 & 10 mei 2020 Bezoek Wallsend Boys U13 

6 juni 2020 Pas- en betaaldag 

 

6. De rol van de ouders: “Geef kinderen hun spel terug”  

 

5 gouden tips voor langs de lijn 

Tischa Neve 

 

1. PLEZIER GAAT VOOR PRESTEREN. 

In plaats van ‘heb je gewonnen’ en ‘ heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘ was het leuk’ en ‘hoe ging het?’ 

Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor een 

sport gaat een kind naar presteren volgens eigen kunnen. 

2. MOEDIG AAN MAAR COACH NIET MEE. 

Aanwijzingen geven werkt verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant 

coachen en vertellen wat hij of zij moet doen is geen goed idee. De coach maakt de afspraken met het team en 

die kunnen anders zijn dan wat jij roept. Daarnaast kan je het kind uit zijn spel halen of er voor zorgen dat 

hij/zij zijn/haar zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als wat je roept negatief is. 

3. MOEDIG ALLE KINDEREN AAN, NIET ALLEEN DIE VAN JEZELF 

Niet alle ouders zijn er bij of kunnen er bij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt, is dat wel 

leuk voor allemaal.  

4. GEEF ZELF HET GOEDE VOORBEELD  

Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms is dat moeilijk maar een MUST. Bemoei je niet met degene die 

het fluitje hanteert. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen 

te laten zien en zo te leren dat de scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect moeten mee omgaan. 
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5. LAAT JE KIND ZIJN OF HAAR SPORT ZELF BELEVEN. 

Zelf de eerste ploeg nooit gehaald en nu is je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de 

sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en ambities 

voor jezelf houdt. Laat je kind zelf zijn verantwoordelijkheid nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. 

Dan beleeft het echt plezier aan zijn of haar sport. De rest komt vanzelf. 

  

Laat maandag t/m vrijdag op zaterdag thuis 

7. Toemaatje:  
 

O lieve Heer 

Wat gaan ze weer te keer! 

Hoor langs de lijn dat gegil 

en ik ben nog maar een F-pupil. 

 

O lieve Heer 

Wat ik met 6 jaar al niet leer: 

‘stoppen’, ‘ draaien’, ‘kappen’ 

en ook ‘niet happen’ 

moet het spel gaan ‘maken’ 

‘diepgaan’ en ‘bewaken’ 

 

O lieve heer 

Nu gaat mijn pa te keer… 

Loopt steeds maar in het rond 

en houdt geen ogenblik zijn mond. 

O wee, als ik niet oplet 

Kan ik vanavond vroeg naar bed. 

 

O, lieve Heer 

Daar krijg ik me een sneer! 

Sufferd, kijk uit je ogen 

Dat had niet gemogen 

Nou, dat heb ik geweten 

Kreeg thuis van ma geen eten!! 
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8. Geheugensteuntjes 

 

Bij de ingang van de  kleedkamers hangt er een AED - toestel 

 



 
 

 

CODE 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

PRO SOCCER DATA 

Alle documenten van KVK Westhoek zijn gedigitaliseerd via PRO SOCCER DATA 

Op 1 juli zijn wij overgeschakeld naar Pro Soccer Data (in opvolging van Socceronline) 

Het systeem wordt in de loop van het seizoen volledig uitgerold. 

De nodige handleidingen worden opgemaakt. 

Er is ook een handige mobiele app van Pro Soccer Data beschikbaar. 

BBF 

Ook de app BBF (Best of Belgian Football) loont de moeite om te installeren (gratis app) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDERT DE START VAN HET VORIGE SEIZOEN WERD EEN ALGEMEEN ROOKVERBOD 

INGEVOERD ROND DE JEUGDTERREINEN VAN KVK WESTHOEK! 

HARTELIJK DANK OM DIT TE WILLEN RESPECTEREN! 

 

 



 
 

 

                      Functionele techniektraining     

                                                                                                                     

Beste ouders,                                                                                                                                                                                                                      

Om de spelers van de onderbouw, (U7 tot en met U11) nog meer kansen te bieden om zich op technisch 

vlak te ontwikkelen, biedt KVK Westhoek jeugd  een extra training aan voor deze groepen. Deze 

trainingen gaan door van september tot en met april, op woensdag na de middag op het kunstgrasveld 

van KVK Westhoek.   Tijdens de schoolvakanties is er géén FTT (FTT staat voor Functionele Techniek 

Training). Uitzondering wordt gemaakt voor de U11 die dan wel FTT-training krijgen. 

De lessen gaan door op: 

Woensdag na de middag van: 

                                                     13.30u tot 14.30u voor groep 1: U9 

14.30u tot 15.30u voor groep 2: U10 

15.30u tot 16.30u voor groep 3: U11 

                                                     16.30u tot 17.30u voor groep 4: U8 

Op donderdag van: 

17.00 u tot 18.00 u voor de groep U7 

  

 

Bij deze ‘Functionele Techniek Training’ (FTT) staat talentontwikkeling centraal. Er wordt getraind 

in kleine groepjes, afhankelijk van leeftijd en kwaliteit. 

Iedereen krijgt dezelfde oefenstof maar aangepast aan zijn/haar  niveau. 

De bal is het middelpunt van de trainingsactiviteit. De FTT biedt de jeugdspelers van U7 tot en met 

U11 de mogelijkheid zich individueel verder te ontwikkelen op het gebied van techniek en coördinatie. 

De trainingen zijn niet zomaar tijdverdrijf, maar gericht op voetbalvaardigheden gebaseerd op de 

Coerver methode en het  LTPD-model (Long Term Player Development) 

Wij streven de volgende doelen na: 

1. Het verwerven van een veelzijdige, dynamische balvaardigheid, door toepassing van 

verschillende technieken. 

2. Zo sterk mogelijk worden in de veelvuldige en moeilijke één tegen één situaties. 

3. Zo goed mogelijk, individueel en met behulp van medespelers, over de tegenstander heen 

gaan, in kleine wedstrijdvormen. 

4. Creatieve en tweevoetige spelers opleiden. 

5. Door huiswerk spelers tot voortdurend oefenen aanzetten. 

De voorwaarden waar de spelers moeten aan voldoen zijn: 

1. De FTT is geen  vervangende training; de overige 2 trainingen in de club MOETEN 

gevolgd worden. 

2. De intentie moet aanwezig zijn om zich voetballend te willen verbeteren. 

3. De bereidwilligheid moet aanwezig zijn om deze nieuwe vaardigheden verder te oefenen 

via ‘huiswerk ‘ 

4. Wie door omstandigheden niet aanwezig kan zijn is verplicht trainer Davy vooraf te 

verwittigen. 

5. Bij veelvuldige afwezigheid wordt de speler geschrapt. 

6. De spelers krijgen een T-shirt met het logo van de KVK Westhoek Youth Academy. 

 



 
 

 

Op woensdag 29 augustus is er een kennismakingsnamiddag met een FTT training 

(kunstgrasveld) voor de groepen U8 tot en met U11(zie uurschema U8 – U11 

onderaan dit blad) en op donderdag 30 augustus van 17.00 tot 18.00 u voor de 

groep U7. Inschrijven kan bij je trainer of op de kennismakingsdag is met het 

inschrijfstrookje. 

Deelname aan deze training is gratis. 

 

Alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Jef De leeuw 

TVJO 2/2 – 3/3 – 5/5 – 8/8 
0496/814508 

 

Inschrijven voor deze FTT lessen gebeurt via je trainer of op woensdag 29 augustus (zie uurschema 

onderaan) of donderdag 30 augustus (17.00 u – 18.00 u) met onderstaande strook.  

 

De lessenreeks start dan    op woensdag 05 september 2018. (U8 – U11) 

                                                donderdag 06september 2018. (U7) 

 

 

Ik, ………………………………………. ondergetekende en ouder van………………… 

 

schrijf hierbij in voor de lessenreeks van de FTT-training. Maat kledij __________ 

Mailadres:______________________________________________________________ 

 

GSM vader:                                 GSM moeder: 

 

Mijn zoon/dochter behoort tot de groep: (kruisje zetten in vierkant) 

woensdag 

U9:  13.30 u – 14.30  

 

U10:  14.30 u – 15.30 u 

 

U11:  15.30 u – 16.30 u 

 

U8:  16.30 u – 17.30 u                                                                                    HANDTEKENING OUDER 

donderdag 

U7:  17.00 u – 18.00 u 

 

 

Voor KVK Westhoek jeugd   trainer: davydurant_3@hotmail.com   0472 /775414 

Jef De leeuw: 0496. 814508                                                             

TVJO OB                                                                   

Jef.deleeuw1@gmail.com                                               
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