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KVK WESTHOEK – JEUGD 

VADEMECUM SPELERS 

 
AAN DE SLAG MET JE TALENT 
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WELKOM 

Beste speler 

Alle medewerkers van KVK Westhoek heten je hartelijk welkom. Ze willen alles in het werk stellen om een omgeving te 
creëren waarin je je zowel als mens en als speler kan ontplooien. 

Iedereen heeft talenten. Wij gaan samen op weg om die te ontdekken en te ontwikkelen. 

Dit vademecum is een hulpmiddel om de weg te vinden binnen KVK Westhoek.  

Aarzel niet iemand van de medewerkers te contacteren als er zich problemen stellen! 

CONTACTEN 

Sportieve management jeugd 
 

Jeugdvoorzitter – Martin Willems – 0475 / 91 84 48 – martinwillems8980@gmail.com 

Algemeen TVJO* – Geert Glorie – 0476 / 37 70 75 – geert.glorie@telenet.be 

TVJO* 2/2 tot 8/8 & WIFA**  – Jef De Leeuw – 0496 / 81 45 08  -  jef.deleeuw1@gmail.com  

TVJO* midden- en bovenbouw (vanaf U14) –WF***– Frederik Bouten – 0479 / 33 75 03 – frederik.bouten1@gmail.com 

Coördinator midden- en bovenbouw (vanaf U14) – Kurt Clauw – 0486 / 57 38 56 – kurtclauw@hotmail.com 

Hoofdscout – Freddy Coffyn – 0496 / 81 45 06 – freddy.coffyn@telenet.be  

WIFA – Davy Durant - 0472/775414 - davydurant_3@hotmail.com 

WIFA -  Bjorn Vanisacker - 0486/968702 - bjorn.vanisacker@telenet.be 

*  TVJO staat voor Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding 

                                                                                                           **  WIFA staat voor Westhoek Indoor Football Academy 

                                                                                             *** WF staat voor Westhoek Future(s) 

 

Ondersteuning 
 

Stefaan Duprel – 0472 / 54 69 40 - stefaanduprel@hotmail.com (terreinen – kleedkamers – kantine jeugd) 

Thierry Cleenewerck – 0494 / 38 47 39 - thierry.cleenewerck@telenet.be (Pro Soccer Data) 

Luc De Beer – 0472 / 33 92 30 – luc.debeer2@telenet.be (teamtrainer – contactpersoon trainers – festiviteiten) 

Jonathan Bervoet – 047 / 95 52 44 (sportverzorger) 

Tamie Lemaire -  tamie.lemaire@picanol.be (ouderraad) 
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Jeugdtrainers 
 

Team Trainer Telefoon Mail 

U6 Wesley Ares 0476/753145 wesley.ares@skynet.be 

U6 Liam Ares 0471/451686 aresliam2005@gmail.com 

U7 (8) Yoshi Lefebvre 0494/075148 yoshi_lef@hotmail.com 

P U8 Patrick Herman 0494/926716 patrick.herman145@gmail.com 

P U8 Jari Clynckemaillie 0472/682901 clyjar@hotmail.com 

P U9 Gilles Vandermeulen 0496 / 920294 gilles.vandermeulen@telenet.be 

P U9 Dieter Nutten 0474/291214 dieternutten@hotmail.com 

G U9 Tibe Verstraete 0497/88 20 05 tibe.verstraete11@gmail.com 

U9 Jurgen D’Hellem 0496/702045 celine.decoene@live.be 

P U10 Geoffrey Prouvost 0475/448526 geoffrey.prouvost1@gmail.com 

IP U10 Kevin Pecqueux  0478/720059 kenzopecqueux19@hotmail.com  

IP U11 Denis Dushaj  0473/642488 denisdushaj@hotmail.com  

P U11 Matthijs Guerboo 0496/458138 mathijsguerboo23@gmail.com 

G U11 Olivier Scholaert 0497/630872 olivierscholaert@hotmail.com 

IP U12 A Arne Boone 0471/372491 arne.boone1995@gmail.com 

IP U12 B Aaron Carreyn 0471/472918 carreinaaron15@gmail.com 

IP U13 A Davy Vandromme 0476/898541 d_vandromme@hotmail.com 

IP U13 B Jeroen Neyrinck 0499/397843 Jeroen.neyrinck@gmail.com 

G U13 Luc De Beer 0472/339230 luc.debeer@proximus.be 

IP U14 Davy Durant 0472/775414 davydurant_3@hotmail.com 

IP U15 Paul Vanfleteren 0496/771479 paulvanfleteren@skynet.be 

G U15 A Michael Verstraete  0474/715037 julieplatteeuw@hotmail.com  

G U15 B    

IP U16 Bjorn Vanisacker 0486/968702 bjorn.vanisacker@telenet.be 

IP U17 Franky Colson 0474/372161 frankyc@skynet.be 

G U17 Luc De Beer 0472/339230 luc.debeer@proximus.be 

IP U19 Frederik Wydoodt 0495/412459 frederik.wydoodt@telenet.be 

Beloften Frederik Bouten 0479/337503 frederik.bouten1@gmail.com 

Keepers OB Vincent Leroy 0478/683637 vincent.leroy3@telenet.be 

Keeper BB Pedro Versavel 0478/792932 info@westsave.be 

Looptrainer Koen Lefebvre 0472/721244 koen.lefebvre@telenet.be 

mailto:wesley.ares@skynet.be
mailto:tibe.verstraete11@gmail
mailto:celine.decoene@live.be
mailto:geoffrey.prouvost1@gmail.com
mailto:kenzopecqueux19@hotmail.com
mailto:filipbecuwe@gmail.com
mailto:jurgenlobke@gmail.com
mailto:vincent.leroy3@telenet.be
mailto:jeroen.berteyn@skynet.be
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WIFA & WF Davy Durant 0472/775414 davydurant_3@hotmail.com 

WIFA Bjorn Vanisacker 0486/968702 bjorn.vanisacker@telenet.be 

TVJO alg. Geert Glorie 0476/377075 geert.glorie@telenet.be 

TVJO tot 8/8 Jef De Leeuw 0495/351874 jef.deleeuw1@gmail.com 

TVJO 11/11 Frederik Bouten 0479/337503 frederik.bouten1@gmail.com 

Hoofdscout Freddy Coffyn 0478/319719 freddy.coffyn@telenet.be 

Coördinator Kurt Clauw 0486/573856 kurtclauw@hotmail.com 

 

 
  

GEDRAGSCODE 

KVK Westhoek wordt gedragen door een duidelijke ‘missie & visie’. De tekst is in een afzonderlijk document beschikbaar 
en kan ook ingekeken worden op www.kvkwesthoek.be (rubriek jeugd). 
CODE vormt de rode draad doorheen de hele werking! 
C = Communicatie 
O = Organisatie 
D = Discipline 
E = Engagement 
 

We belichten graag enkele aandachtspunten! 

CORRECTE HOUDING TEGENOVER ANDEREN 

 Wij eisen van alle spelers respect voor trainers, afgevaardigden, medespelers, tegenstrevers, supporters en 
vrijwilligers! 

 In het bijzonder eisen we respect voor alle scheidsrechters. KVK Westhoek treedt hard op de spelers die 
voortdurend kritiek leveren op het werk van de referee. 

 RACISME wordt onder geen enkel beding getolereerd! 

RESPECT VOOR MATERIAAL & INFRASTRUCTUUR 

 KVK Westhoek (in het bijzonder de medewerkers die dagelijks in het stadion in de weer zijn) levert enorme 
inspanningen om een prima infrastructuur aan te bieden. Wij eisen dan ook maximaal respect voor het materiaal 
en voor de mensen die ervoor zorgen. Volg hun richtlijnen strikt op! 

 Zowel voor de trainingen als voor de wedstrijden wordt een indeling van de kleedkamers opgemaakt. De planning 
is terug te vinden op Pro Soccer Data en staat op het bord bij het binnenkomen van de kleedruimte. Iedereen 
houdt zich aan de planning. 

 KVK Westhoek heeft het geluk over 2 kunstgrasvelden te beschikken. Van alle spelers wordt verwacht dat ze de 
voorschriften voor het gebruik respecteren. 

 Met uitzondering voor de allerkleinsten en de G-voetballers worden geen ouders en andere begeleiders 
toegelaten in de kleedkamers. 

 De kleedkamers worden altijd in een nette staat achter gelaten (rommel in de vuilbak). 

 Voetbalschoenen worden nooit onder de douches gekuist. 

 In het kader van diefstal-preventie raadt KVK Westhoek aan geen waardevolle spullen mee te brengen. Grote 
sommen geld op zak hebben is zeker geen goed idee. Spullen die toch noodzakelijk zijn kunnen in bewaring 
gegeven worden bij een begeleider of in de beschikbare lockertjes gestopt worden. 

 Ook op verplaatsing wordt maximaal respect voor de infrastructuur van onze gastheren geëist. 

 

 

 

mailto:filipbecuwe@gmail.com
mailto:jurgenlobke@gmail.com
http://www.kvkwesthoek.be/
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RESPECT VOOR JEZELF 

 Hygiëne: neem na elke wedstrijd of training een douche! 
 

 Lifestyle: van een sportman wordt een gepaste levenswijze verwacht! 
o Gezonde en evenwichtige voeding. 
o Voldoende rust. 
o Géén alcohol. 
o Roken, drugs en doping zijn absoluut taboe. 

 

 Blessures 
o Meld onmiddellijk een blessure of een medisch probleem. Je straft jezelf door een probleem te 

verbergen. 
o Ga langs bij onze sportverzorger en volg zijn advies op. 
o Laat indien nodig (volgens de KVK Westhoek procedure) een ongeval aangifte opmaken. 

 

 Studie 
o KVK Westhoek besteedt heel veel aandacht aan studies! 
o Voetbal en studeren zijn mits een goede studieplanning perfect te combineren. 
o Neem contact met de algemeen TVJO als er zich een studieprobleem stelt. 

 

 Persoonlijke problemen 
o Problemen bestaan niet. Oplossingen wel. 
o Blijf nooit met een probleem zitten. KVK Westhoek heeft vertrouwenspersonen beschikbaar om samen 

naar hulp te zoeken. De procedure wordt verder in dit vademecum uitgelegd. 
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AANSLUITEN en/of INSCHRIJVEN BIJ KVK WESTHOEK 

Aansluiten bij KVK Westhoek 
 

Om te kunnen spelen en trainen moet een speler aangesloten worden. Dat betekent dat de speler lid wordt van de KBVB 
en KVK Westhoek. Pas na de inschrijving (wachttijd van één dag als dat digitaal gebeurt) kan aan officiële activiteiten 
deelgenomen worden. Op dat ogenblik is de speler verzekerd. Voor de allerkleinsten kan een uitzondering gemaakt 
worden. Zij kunnen deelnemen aan een beperkt aantal proeftrainingen. We raden aan om in dat geval gebruik te maken 
van de Sportfun – nipkaart. 

 
Praktisch:  
Voor de aansluiting dient de speler, vergezeld van minstens één ouder of begeleider zich aan in het secretariaat 
(ruimte boven in het cafetaria van de club). 
De speler is in het bezit van een geldige identiteitskaart. De begeleider heeft een mobiele telefoon bij zich. Op dat 
toestel kunnen mails opgehaald en gelezen worden. Via dat toestel wordt een digitale handtekening gegenereerd. 
Ter plaatse worden afspraken gemaakt voor het betalen van het lidgeld en wordt de kledij gepast. 
 
 

Inschrijven bij KVK Westhoek 
 

Voor de leden die al aangesloten zijn wordt een pas – en betaaldag georganiseerd. Dit inschrijfmoment vindt normaal 
plaats op de 1° zaterdag van juni. Omwille van wettelijke feestdagen kan dit de 2° zaterdag van juni worden. 

 

Tijdens de pas- en betaaldag wordt het lidgeld betaald, wordt de kledij gepast, kan kennis gemaakt worden met de 
(nieuwe) trainers en wordt het programma voor de voorbereiding meegegeven. De spelers krijgen de kans om ter plaatse 
extra kledij aan te schaffen in de KVK Westhoek – webshop. 

IEDEREEN WORDT VERWACHT OP DIT INSCHRIJFMOMENT. 

 

Clubkledij 
In het lidgeld is standaard een kledijpakket voorzien. Het is verplicht de KVK Westhoek te dragen voor en na alle 
wedstrijden. Tijdens de wedstrijden wordt altijd gespeeld met de KVK Westhoek JAKO-kousen! 

 

Testen bij andere clubs. 
 

Elk jaar wordt een aantal van onze KVK Westhoek spelers gevraagd om een test af te leggen bij elite clubs. Omwille van 
verzekering kan dit enkel als KVK Westhoek daarvan op de hoogte gebracht wordt én schriftelijk toestemming geeft. Enkel 
voor tests bij Club Brugge geldt dit niet. Door het officiële samenwerkingsverband kan elke speler van KVK Westhoek 
aantreden bij Club (omgekeerd is dat in principe ook het geval). 

 

COMMUNICATIE – PRO SOCCER DATA 

KVK Westhoek beschikt met “Pro Soccer Data” over een krachtig platform om intern te communiceren. 

De toepassing bestaat zowel in een versie voor pc (internetversie) als in een app voor mobiele toestellen. 
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Elke speler krijgt een gebruikersnaam en kan zelf een wachtwoord kiezen. Per speler zijn er (op vraag) meerdere accounts 
mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Cleenewerck staat in voor de coördinatie van Pro Soccer Data (thierry.cleenewerck@telenet.be) 

 

SOCIALE MEDIA 

Tips 
Sociale media zijn niet meer uit onze maatschappij weg te denken. KVK Westhoek wil niet achter blijven maar blijft alert 
voor de gevaren die kunnen opduiken. 

Onder het motto “Een goed Westhoekertje is een slim Westhoekertje” geven we graag enkele tips: 

 Plaats nooit je persoonlijke gegevens (gsm – mail – bankgegevens) op de sociale media. Je riskeert bestookt te 
worden met (ongewenste) reclame voor alles en nog wat. Ook mensen met verkeerde bedoelingen liggen op de 
loer om toe te happen. 

 Plaats geen commentaar over anderen op de sociale media. Vermijd in ieder geval commentaar die je over jezelf 
niet wil te horen krijgen. 

 Word enkel ‘vriend’ met mensen die je kent. Hou er rekening mee dat sommigen ‘fake’ zijn en zich uitgeven voor 
andere mensen dan ze in werkelijkheid zijn. Niet iedereen heeft goede bedoelingen. 

 Vaak staan op je pc alle privacy-instellingen standaard ‘openbaar’ ingesteld. Even zoeken en je vindt ongetwijfeld 
snel hoe je bepaalde gegevens ‘privé’ kan maken. 

 Denk goed na voor je iets online plaatst. Alles wat je online zet laat sporen na. Zeker als je een beetje kwaad bent 
is het beter even te wachten om iets neer te schrijven. 

 Kies goede en sterke wachtwoorden. Gebruik letters (hoofdletters en kleine letters dooreen), tekens en cijfers. 
Geef je paswoorden aan niemand door (tenzij aan je ouders omwille van je eigen veiligheid en welbevinden). 

 Denk goed na voor je iets gaan downloaden. Sommige bestanden en/of programma’s worden misschien wel 
gratis aangeboden maar kunnen onherroepelijke schade aanrichten. 

 

Facebook 
 

KVK Westhoek – jeugd heeft een eigen Facebook pagina (https://www.facebook.com/groups/1336705366381952) 

Het is een "place to be" om alle nieuwsjes binnen de werking van KVK Westhoek jeugd op een leuke en positieve manier 
te volgen! Negatief gedoe en allerlei bagger horen niet thuis op deze pagina. 

Verschillende leeftijdsgroepen hebben daarnaast een eigen (besloten) pagina aangemaakt. KVK Westhoek heeft daar geen 
probleem mee maar wil toch een paar kanttekeningen maken! 

 De informatie op die pagina’s heeft geen officieel karakter. Enkel de informatie die door de club via Pro Soccer 
Data verstuurd wordt mag als officieel beschouwd worden! 

mailto:thierry.cleenewerck@telenet.be
https://www.facebook.com/groups/1336705366381952
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 We rekenen erop dat ook deze pagina’s een ‘leuk’ karakter hebben. Wij stellen het op prijs dat ook hier geen 
bagger uitgestrooid wordt. Problemen kunnen altijd aangekaart worden bij medewerkers of bij de 
vertrouwenspersonen. 
 

Website 
De officiële KVK Westhoek site kan geraadpleegd worden op www.kvkwesthoek.be 

De website wordt update gehouden. Er is heel wat nuttige informatie te vinden over de hele werking! 

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN: PLANNING 

KVK Westhoek brengt meer dan 30 teams in lijn. Naast alle jeugdploegen moeten ook de A-ploeg, de B-ploeg, de G-
voetballers, de wandelvoetballers en de keepers een plaatsje krijgen (terreinen en kleedkamers) 

Week na week is het een helse karwei om een planning te maken. In de mate van het mogelijke wordt alles onmiddellijk in 
Pro Soccer Data gebracht. Voor de planning van de trainingen gebeurt dat manueel. De wedstrijdkalender is gekoppeld 
aan de databank van de voetbalbond (KBVB). 

Week na week wordt uiterlijk tegen maandag middag een planning verstuurd naar de sportdienst (reservering terreinen, 
kleedkamers en verlichting) en naar de trainers en medewerkers. Parallel aan Pro Soccer Data staan de trainers verder in 
voor de communicatie. 

Voorbeeld wedstrijdplanning 

        KLEEDKAMER TERREIN 

G U6           

G U7 3-3           

G U7           

P U8 A za 12-09-2020 11:00 K.V.K. Westhoek  - S.V. Wevelgem City  5 // 8 2 

P U8 B za 12-09-2020 11:00 K.V.K. Westhoek  - S.V. Wevelgem City  5 // 8 2 

G U8 C za 12-09-2020 09:30 K.S.K. Snaaskerke   - K.V.K. Westhoek      

G U8 D (7) za 12-09-2020 10:30 Sparta Dikkebus  - K.V.K. Westhoek      

G U8 E           

P U9 A za 12-09-2020 11:00 K.V.K. Westhoek  - Torhout  6 // 7 2 

P U9 B za 12-09-2020 11:00 K.V.K. Westhoek  - Torhout  6 // 7 2 

G U9 C za 12-09-2020 09:15 Vk Langemark - K.V.K. Westhoek      

G U9 D           

G U9 E           

IP U10 za 12-09-2020 11:00 K.V.K. Westhoek  - K.F.C. Sparta Petegem  1 // TH 6 4 

G U10 (11) za 12-09-2020 09:00 K.V.K. Westhoek  - K.S.V. WS Adinkerke  1 // 3 2 

IP U11 za 12-09-2020 11:00 K.V.K. Westhoek  - Torhout  2 // TH 7 4 

G U11 B  za 12-09-2020 09:00 K.V.K. Westhoek - Football Club Gullegem   2 // 4 2 

G U11 C           

IP U12 A za 12-09-2020 11:15 Torhout  - K.V.K. Westhoek      

IP U12 B za 12-09-2020 11:15 Torhout  - K.V.K. Westhoek      

IP U13 A za 12-09-2020 10:00 K.S.V. Oudenaarde  - K.V.K. Westhoek      

IP U13 B za 12-09-2020 10:00 K.S.V. Oudenaarde  - K.V.K. Westhoek      

G U13 C  za 12-09-2020 14:30 K.S.V. Veurne  - K.V.K. Westhoek      

IP U14 za 12-09-2020 15:15 K.V.K. Westhoek  - K.V.K. Avelgem  1 // 8 2 

IP U15 za 12-09-2020 13:00 K.V.K. Westhoek - Torhout  TH 5 & TH 8 4 

G U15 za 12-09-2020 16:30 Vk Langemark  - K.V.K. Westhoek      

IP U16 za 12-09-2020 14:00 Rac Gent  - K.V.K. Westhoek      

http://www.kvkwesthoek.be/
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IP U17 za 12-09-2020 16:00 Rac Gent  - K.V.K. Westhoek      

G U17 vr 11-09-2020 19:30 K.V.K. Westhoek   - S.V. Moorslede  7 // 6 4 

IP U19 za 12-09-2020 13:00 K.V.K. Westhoek  - S.C. Eendracht Aalst  3 // 4 2 

 

Trainingsplanning 
 

 

 

 

 

Categorie Maandag  Dinsdag Woensd. Donderd. Vrijdag Zaterdag Zondag  

G - voetbal
10 - 11.30 u 

T2

 U6
17 u - 18 u             

T2

17 u - 18 u             

T2
Activiteit 

U7
17 u - 18 u             

T2

17 u - 18 u             

T2
Activiteit 

U8
17.30 - 19           

T4

WIFA - 13.00      

MINNEPLEIN      

17.30 -  19          

T5
Wedstrijd 

U9
18 - 19.15        

T2

WIFA - 14.00      

MINNEPLEIN      

18 u - 19.15          

T2
Wedstrijd 

U10
18 - 19.15u    

T2

WIFA - 15.00      

MINNEPLEIN      

18 u - 19.15          

T2
Wedstrijd 

U11
18 - 19.15u      

T2 (en T3)

WIFA - 16.00      

MINNEPLEIN      

18 u - 19.15          

T4
Wedstrijd 

U12
17.30 - 19            

T5

WIFA - 17.00      

MINNEPLEIN      

17.30-  19      

T4
Wedstrijd 

IP U13 
17.30- 19.00      

T4

18  - 19.15      

T2

17.30 - 18.45      

T4
Wedstrijd 

G U13
17.30 - 19 u            

T4

17.30- 19.00      

T5

17.30 - 18.45      

T4
Wedstrijd 

U14
17.30 - 19           

T4

18.30  - 

19.45      T5

17.30  - 

19.15      T5
Wedstrijd 

U15
19.15 - 20.45 

T5

19.15 u - 

20.45     T4

19.15 u - 

20.45     T4
Wedstrijd 

G U15 A
19.15 - 20.45 

T4

19.15 u - 

20.45     T4

19.15 u - 

20.45     T5
Wedstrijd 

G U15 B
19.15 - 20.45 

T4

19.15 u - 

20.45     T5

19.15 u - 

20.45     T5
Wedstrijd 

U16
19.00 - 20.30       

T2

18u30 - 20 u     

T3

19.00 - 20.30       

T3
Wedstrijd 

U17
19.00 - 20.30       

T3

19.15 - 20.45       

T2 

19 u -20.15 u 

T4
Wedstrijd 

G U17
19.00 - 20.30       

T3

19u15- 20.45  

T4

19 u -20.15 u 

T4
Wedstrijd 

IPU19
19u15- 20.45  

T4

19.30 - 21  u   

T4
Wedstrijd 

9u - 11.45   

T4

Beloften
19.30 - 21  u   

T2

19.30 - 21  u   

T2
Wedstrijd 

9u - 11.45   

T4

Eerste ploeg
19.30 - 21  u   

T2

19.30 - 21  u   

T2

18.30 - 19.15        

T2
Wedstrijd 

Keeper OB
Vincent 

16.30 - 18.30   

Vincent 17 - 

18  T2 

Keeper BB
Pedro 14.45 - 

19 u T2 

Pedro 17 - 18  

T2 

Pedro 9.30 - 

11 u T2

WF
9u - 11.45   

T4

Legends 17 - 18 u   T2

Planning trainingen standaard model
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Wijzigingen & afgelastingen 
 

Allerlei omstandigheden kunnen aanleiding geven tot kalenderwijzigingen en afgelastingen. 

Wij streven ernaar om afgelastingen van TRAININGEN uiterlijk om 13 u. te melden. Wij doen dit via Pro Soccer Data 
(planning – mailing of chatfunctie).  

Ook WEDSTRIJDEN kunnen afgelast worden (omwille van het weer bijv.) 

Wedstrijden kunnen ALGEMEEN afgelast worden door de voetbalbond. We vragen met aandrang om in dit geval de 
OFFICIELE BERICHTGEVING VAN KVK WESTHOEK af te wachten. Het is mogelijk dat gewestelijke en provinciale wedstrijden 
afgelast zijn maar dat interprovinciale wedstrijden wel plaats vinden (beslissing nationaal). Alternatieve kanalen geven hier 
niet altijd de juiste weergave. Even wachten op de officiële communicatie door de club dus! 

Wedstrijden kunnen tot 3 u. voor de aanvang INDIVIDUEEL afgelast worden. Ook hier streven we ernaar om de afgelasting 
binnen de kortste keren aan alle betrokkenen te melden. 

KALENDER ORGANISATIES 

KVK Westhoek organiseert in de loop van het jaar tal van activiteiten. Wij rekenen erop dat alle jeugdspelers met hun 
ouders en familie regelmatig deelnemen aan onze activiteiten. 

Datum Activiteit 

11 juni 2022 Pas- en betaaldag 

20 augustus 2022 Super League W. Vlaanderen 

27 augustus 2022 Jeugddag 

½ oktober 2022 (datum in functie van kalender) Kippenfestijn 

Aansluitend op kippenfestijn tot eind december Koeken- & wijnactie 

Af te spreken met Club Externe Talent Day – FC Brugge 

10 & 11 december 2022 Christmas Truce Tournament 

20 december 2022 1° spelersevaluatie  

18 februari 2023 WM Soccer tornooi (U8 – U9 – U10 – U11 – U12 – U13) 

25 april 2023 2° spelersevaluatie 

29 april 2023  Afsluitende BBQ & oudervoetbal (laatste 
speeldag) 

3 juni 2023 Pas- en betaaldag 

 

WAT BIJ EEN ONGEVAL? 

Alle leden van KVK Westhoek zijn verzekerd voor ongevallen tijdens het voetballen (trainingen en wedstrijden) 

De procedure wordt uitgelegd in de brochure “Aangifte ongeval vademecum”. 

Het is erg belangrijk de procedure stipt en correct te volgen.  

Enkele aandachtspunten: 

 Aangifte moet binnen een termijn van 21 dagen binnen. 

 De beide delen van de aangifte moeten volledig ingevuld worden. 
o Medisch attest: zeker laten vermelden of er al dan niet kiné vereist zal zijn! 
o Persoonlijke gegevens: moet ondertekend zijn! 

 Inlichtingenfiche invullen (voor een vlotte afhandeling) 

Contactpersoon: Geert Glorie – 0476 / 37 70 75 – geert.glorie@telenet.be  

 

mailto:geert.glorie@telenet.be
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WAT BIJ PROBLEMEN? 

AANSPREEKPUNTEN (API) KVK Westhoek - jeugd 

KVK Westhoek wil een veilige en aangename voetbalvereniging zijn.  We doen er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, 

conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.  

 

MAAR STEL NU DAT… 

Ervaring in eigen midden en binnen andere verenigingen leert ons dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend 

gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen KVK Westhoek - jeugd willen wij dit graag voor zijn. Om die reden zijn bij KVK Westhoek – 

jeugd API (aanspreek punten integriteit) aangesteld. 

 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 

Bij de API kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. 

Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan 

een ongewenste situatie kan ervoor zorgen dat de situatie niet escaleert. 

 

In welke gevallen KUN JE TERECHT BIJ DE API VAN KVK Westhoek - jeugd? 

Als je vragen hebt over of te maken hebt met: 

o Pesten en gepest worden. 

o Machtsmisbruik en verbale agressie. 

o Het gevoel hebben dat je omwille van je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur uitgesloten wordt. 

o Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of 

aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of bij gedrag dat je als onprettig ervaart. 

o Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft. 

o De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team. 

o Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als begeleider verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de 

douche staat) 

o Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag. 

o Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag. 

 

WAT DOEN DE API? 

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk 

behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. De vertrouwenspersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de sportbond 

of de politie. Maar gewoon even praten kan ook. 
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HOE VERTROUWELIJK ZIJN DE API? 

In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij je vraag of probleem te betrekken of extern advies te vragen. 

Dit gebeurt altijd in samenspraak en in goed overleg. De inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van KVK 

Westhoek - jeugd plaats vonden zal wordt zeer vertrouwelijk omgegaan. 

 

DE API VAN KVK Westhoek - JEUGD 

 De leden van het sportief management functioneren als vertrouwenspersonen. 

Je kan deze clubleden individueel benaderden bij een probleem. Ze engageren zich om ook onder elkaar het probleem niet te bespreken 

als je dat niet wenst.                 

Geert Glorie coördineert de API – werking (0476 / 37 70 75)                       

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, denkt samen na over de te nemen stappen en kan je verder helpen door, indien nodig, 

professionele mensen in te schakelen. Voor veel situaties is geen standaardoplossing te bedenken. Een luisterend oor kan het begin van 

de oplossing zijn. 

EVALUEREN 

Alle jeugdspelers van KVK Westhoek worden continu geëvalueerd! Formele gesprekken vinden plaats eind december en in 
april. Tussendoor werkt elke speler aan zijn persoonlijk actieplan (PAP). Tussendoor wordt de evolutie regelmatig 
besproken met de teamtrainer, de techniektrainer, de individuele trainer of een andere mentor. 

Waarom evalueren? 
Wij evalueren niet om op elke speler een cijfer te plakken of om aan te geven hoe slecht de speler wel scoort op bepaalde 
onderdelen van het voetbalspel. 

Wij evalueren om de spelers de kans te bieden nog beter te worden in de onderdelen die hij al goed onder de knie heeft 
en te werken om de punten die iets minder zijn te verbeteren. 

We vragen aan elke speler om mee te denken en zelf aan te geven waaraan hij wil werken. De speler moet stap na stap 
zijn opleiding zelf in handen nemen. 

Hoe evalueren? 
De evaluatie vertrekt uit een competentiemodel. 

De competenties zijn het geheel van vaardigheden, kennis en attitudes die volgens KVK Westhoek vereist zijn om het tot 
een volwaardige voetballer te brengen. 

We werken hiervoor met 4 blokken: 

 Techniek 

 Tactiek 

 Fysiek 

 Mentaal 

Bij de jongere leeftijdsgroepen zal de focus liggen op het technische en tactische aspect. Door de opleiding heen zullen ook 
het fysieke en het mentale meer en meer in rekening gebracht worden. 

Volgende weging wordt gebruikt: 

 Techniek Tactiek Fysiek Mentaal 

Tot en met U13 4 4 1 1 

U14 – 15 – 16  3 3 2 3 

Vanaf U17 2.5 2.5 2.5 2.5 

 

http://atc65.nl/nieuws/team/beheerder/detail/atc%E2%80%9965-heeft-een-vertrouwenspersoon
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Evalueren tot U12  
 

Alle spelers tot en met U12 krijgen de kans deel te nemen aan de wekelijkse techniek indoortraining (WiFa) 

 

 

Elke speler krijgt individueel een synthese van het resultaat dat uit deze tool gehaald wordt. In die synthese worden één of 
twee actiepunten voorgesteld. 

De speler schiet hier in actie en stipt aan hoe hij zichzelf inschat op het vlak van de leerinhouden de lessen WIFA. Hij focust 
zich in het bijzonder op de voorgestelde actiepunten (of op de acties die de speler zelf in gedachten heeft). 

Elke speler krijgt zijn persoonlijke blanco fiche. 

De FTT – trainers, de teamtrainers of de TVJO ’s peilen regelmatig bij de spelers maar deze laatste blijft verantwoordelijk. 
Niet bijhouden? Jammer maar dan ontbreekt de ambitie om beter te worden? 
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Alle spelers krijgen dit plan individueel toegestuurd. 

 

Evalueren vanaf U13 
De evaluatie vanaf de U13 verloopt gelijkaardig (wel met een ander gewicht voor de 4 componenten). 

De spelers krijgen allemaal een blanco formulier aangereikt. Ze krijgen de kans na te denken over hun eigen PAP 
(persoonlijk actieplan). 

De speler kan ingaan op de voorstellen die hem aangereikt worden (actiepunten) maar kan evengoed kiezen voor een 
eigen pad. 

 Welke actiepunten? 

 Hoe zal eraan gewerkt worden? 

 Timing? 

 Wie kiest de speler als mentor? 

 Logboek 

Ook hier worden de spelers niet gedwongen dit bij te houden. Het getuigt opnieuw van gebrek aan ambitie om verder te 
evolueren als de speler niet meewerkt en zijn opleiding weigert in eigen handen te nemen. 

Sommige spelers krijgen in het kader van hun verdere ontwikkeling het WF (Westhoek Futures) – statuut. 

OUDERRAAD KVK WESTHOEK – JEUGD 

Sedert een paar jaar beschikt KVK Westhoek over een ouderraad. 

De leden zijn – zonder te verzanden in een klachtenbank – een luisterend oor binnen de werking. Ze werken zelf 
initiatieven uit en werken mee aan de organisatie van de jeugdwerking. 

Ouders van spelers kunnen vrij aansluiten. 
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SCHEIDSRECHTER WORDEN 

De thuiswedstrijdjes tot en met U12 worden in goede banen geleid door eigen jeugdscheidsrechters. Wie wil deelnemen 
aan het project kan terecht bij Jef De Leeuw. In ruil voor de prestatie wordt een uitrusting ter beschikking gesteld en wordt 
een kleine vrijwilligerskost uitbetaald.  

Een absolute aanrader! 

Geert Glorie – KVK Westhoek 2022 - 2023 


