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1. Voorwoord 
 
Beste spelers, ouders, trainers, ploegafgevaardigden,  
 
Een nieuw voetbalseizoen kondigt zich weer aan. Met veel vertrouwen kijken we er met z'n 
allen naar uit. Een nieuw seizoen boordevol uitdagingen voor zowel spelers, trainers als het 
bestuur.  
Aan u, speler, zouden we willen vragen om samen met jullie (ouders) supporters het juiste 
enthousiasme voor onze club uit te stralen. Dankzij jullie niet aflatende inzet en waardig gedrag 
op trainingen en tijdens de wedstrijden moeten jullie ervoor zorgen dat KFC De Kempen met 
een positieve uitstraling op de voetbalkaart wordt gezet, een club waarover met respect wordt 
gesproken en waar het een eer is te mogen voetballen.  
 
Van onze trainers en ploegafgevaardigden verwachten we eveneens een blijvende inzet, ook in 
moeilijkere perioden die er ongetwijfeld wel eens zullen zijn. Het is ook jullie positieve 
ingesteldheid die mee de uitstraling van onze club bepalen. Vergeet niet: u bent opvoeder, u 
heeft een voorbeeldfunctie. Gedraag je ernaar!  
 
Als bestuur zullen we er alles aan doen om onze club zo goed mogelijk te "besturen”. Wij 
willen onze club verder laten groeien en dit zowel op sportief als op structureel vlak. Dit kan 
enkel gebeuren dankzij onze gezamenlijke dagdagelijkse inzet. Weet dat wij steeds open staan 
voor nieuwe ideeën, suggesties enz. Vertel ons wat er goed gaat, maar zeg ons zeker ook wat er 
beter kan.  
 
Wij wensen tot slot iedereen een leuk en sportief seizoen toe en heten alle nieuwe spelers en 
hun families van harte welkom. 
 
 
Dirk Stappaerts 
Jeugdvoorzitter 
KFC De Kempen 
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2. Missie en visie van de jeugdopleiding 
  
2.1 Missie 

 Kinderen een gezond en plezant alternatief aanbieden voor hun vrijetijdsbesteding, 
waarin bovendien de sociale vaardigheden optimaal ontwikkeld worden. 

 Kinderen opleiden tot volwassen voetballers m.a.w. hen geduldig klaarstomen (op 
technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak) voor het volwassen voetbal. 

 Elke speler laten doorstromen naar het voor hem/haar hoogst mogelijke niveau. 
 Werken volgens een duidelijk omschreven visie, waarin verzorgd, opbouwend en 

aanvallend voetbal wordt nagestreefd. 
 Uitgroeien tot een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding, met 

gediplomeerde jeugdtrainers, die in meest ideale omstandigheden en een familiale 
sfeer kunnen werken. 

 Waarden als “fairplay” zijn zeer belangrijk.  
 

2.2 Visie 
 De jeugdopleiding streeft ernaar om elke speler zowel op technisch, tactisch, fysiek als 

mentaal vlak een goede opleiding aan te bieden, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, 
geaardheid of kwaliteit, steeds in de best mogelijke omstandigheden en onder een zo goed 
mogelijke begeleiding. 

   => SPELER STAAT CENTRAAL 
 
 Plezier  

 Wij willen iedere jeugdspeler met plezier zijn hobby laten uitvoeren door : 
 Steun en vertrouwen te geven 

 Supporteren (aanmoedigen, positieve coaching) 

 Luisteren en bereikbaar zijn 
 Geen druk naar resultaat, maar wil om te winnen moet wel aanwezig 

zijn  
 

 Respect 
 Wij willen dat onze jeugdspelers respect en fairplay tonen naar medespelers, 

opleiders, tegenstanders en scheidsrechters. 
 

 Ontwikkeling 
 Wij willen dat onze jeugdspelers zich sportief en sociaal ontwikkelen in een 

kindvriendelijke omgeving rekening houdende met de sociale waarden. 
 

 Herkenbaar voetbal 
 Wij willen alle ploegen in een herkenbare speelstijl laten spelen, ongeacht 

hun niveau. 
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 Kwalitatieve opleiding 
 Wij willen een kwalitatief hoogstaande opleiding bieden, die als dusdanig 

ook zijn uitstraling en aantrekkingskracht heeft.   
 We spelen niet in functie van de eerste ploeg, we leiden op in functie van de 

eerste ploeg. 
 

 Doorstroming 
 Wij willen minimaal 1 jeugdspeler per seizoen laten doorstromen naar de 

kern.  
 

 Speelgelegenheid 
 Tot U13 staat het plezier centraal. 
 Vanaf U14 ligt de nadruk al op de prestatie, maar toch krijgt iedereen die 

ervoor werkt kansen. 
 KFC De Kempen staat volledig achter de jeugdhervormingen van de 

K.B.V.B. zodat alle jeugdspelers minstens 50% van de totale wedstrijdduur 
spelen. 

 
Belangrijk besluit 
 Voldoende spelers is belangrijk om het seizoen op een goede manier te kunnen 

starten. Iedereen komt aan bod. 
 Bij tekort aan spelers (kwetsuren, ziekte, verlof...) worden de beste spelers 

doorgeschoven naargelang de positie die  men nodig heeft. 
 Deze regel is van kracht van klein tot groot (U06 tot U19) 
 Het doorschuiven wordt steeds besproken met de coördinatoren. 

 
3. Wie is wie bij KFC De Kempen? 
   
3.1 Bestuur KFC De Kempen 
 
Ludwig Aerts Voorzitter / Commercieel 0475/85.77.93 
Dirk Stappaerts Jeugdvoorzitter 0486/75.09.26 
André Buyens Secretaris (GC) 0496/48.65.94 
Jiri Goethaert Penningmeester 0496/99.90.76 
Chris Proost Activiteiten 0472/86.97.58 
Rudy Van Gorp Activiteiten 0479/79.95.96 
Paul Maes Commercieel  0498/93.96.14 
Stephen Stappaerts Commercieel 0485/57.33.60 
Denis Loockx Accommodatie 014/55.58.68 
Peter Baeyens Accommodatie 0497/34.29.20 
Tim Nuyts Kledij 0477/94.38.26 
Rudi Haelen Website 0496/37.50.76 
Steven Franken Bestuurslid 0478/98.92.18 
Stef Segers Bestuurslid 0478/99.95.39 

   
              



 
6 

 

  
  
           
3.2 Jeugdbestuur 
 
Voor de opleiding en vorming zijn in de eerste plaats de trainers verantwoordelijk. In onze club 
werken echter nog vele anderen mee om het clubgebeuren, de administratie en de 
ondersteuning te organiseren. Een aantal van die mensen, die direct betrokken zijn bij de 
opleiding van uw kind, zijn de leden van het jeugdbestuur.  Anderen werken veeleer achter de 
schermen. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn takenpakket. 
 
De leden van het jeugdbestuur zijn :  
Dirk Stappaerts Jeugdvoorzitter 0486/75.09.26 
Erik Keustermans Jeugdsecretaris 0486/70.52.12 
André Buyens Bestuurslid 0496/48.65.94 
Rudy Van Gorp Bestuurslid 0479/60.95.96 
Jef Keuppens Bestuurslid 0468/18.30.82 
Tim Nuyts Bestuurslid 0477/94.38.26 
Peter Baeyens Bestuurslid 0497/34.29.20 
 
3.3 Sportieve Cel Jeugd 

 
De sportieve cel heeft als doel om de sportieve visie van onze jeugdopleiding op lange termijn 
vast te leggen. Zij bepaalt de rode draad die door de jeugdopleiding loopt inzake spelsysteem, 
speelstijl en veldbezetting. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke opleiding van de 
jeugd op voetbalgebied, zowel technisch, tactisch, conditioneel als mentaal.  
Techniek, samenspel en tactiek zijn erg belangrijk in de jeugdopleiding van KFC De Kempen.  
Het bijwerken van individuele kwaliteiten verdient dan ook onze bijzondere aandacht.     

 
Taken van de sportieve cel zijn :  

 aanduiding van trainers en ervoor zorgen dat alle trainers eenzelfde beleid volgen 
(bijsturen + evaluatie trainers) 

 opvolging en bijsturing van spelers  
 bespreken en opvolgen van eventuele problemen bij ploegen, trainers of spelers 
 vastleggen van wedstrijden en tornooien 

 
De leden van de Sportieve Cel Jeugd (SCJ) zijn : 
Dirk Stappaerts Jeugdvoorzitter 0486/75.09.26 
Chris Bollaerts TVJO 0496/53.89.21 
Leo Dierckx Coördinator bovenbouw 0473/71.02.84 
Gert Vleugels Coördinator middenbouw 0495/91.39.26 
Kristof Pauwels Coördinator U8 – U9 0496/48.65.94 
André Buyens Coördinator U6 – U7 0499/13.77.05 
Luc Vandevenne Coörd. gewestelijke jeugd 0473/71.04.39 

 
 
 
 
 



 
7 

 

 
 

 Bovenbouw: U14 t/m U21 
IPU19-IPU17-IPU16-IPU15-IPU14-GU21-GU17-GU15 

 Middenbouw : U10 t/m U13 
IPU13-IPU12-IPU11-IPU10-GU13-GU12-GU11-GU10 

 Onderbouw : U7 t/m U9 
PRU09-PRU08-GU09-GU08-GU07 

 Debutantjes 
GU06 
 
 

“Winnen is niet alles, het is het enige’.  
Het lijkt wel of deze slogan meer en meer zijn intrede doet in de jeugdsport. ‘Loser’ en 
‘winner’ zijn woorden die snel in de mond worden genomen om iemand in een bepaalde 
categorie in te delen, zowel bij ouders, trainers als sporters onder elkaar.  
Het is normaal dat kinderen en jongeren zich met elkaar willen meten in een spel of wedstrijd.  
Maar als dat vergelijken steeds wordt uitgedrukt in ‘winnen of verliezen’, in  klassementen, 
beloningen of straffen, enz., dan gaan plezier, ontwikkeling en sociale vaardigheden vaak 
verloren.  
Winnen kan op verschillende vlakken, niet enkel door meer doelpunten te scoren of door als 
eerste over de meet te komen, maar ook door zichzelf te overwinnen, door als ploeg 
vooruitgang te maken, door beter samen te spelen, door geleerde tactieken in de praktijk om te 
zetten, door mooi spel te brengen, ...  
Elke wedstrijd is slechts een deeltje van een totaal opleidingstraject en biedt een nieuwe kans 
om te leren. Trainers die ervoor kunnen en durven kiezen om vooruitgang en verbetering te 
laten primeren op scores, zullen ervaren dat hun sporters niet enkel winnen aan sporttechnische 
vaardigheden maar ook aan motivatie, spelplezier en inzet.  
 

De sportieve cel 
 
3.4 Trainers  
 
 Bovenbouw 
 
GU21 Robin Discart 0479/94.91.59 
IPU19 Paul Van den Akkerveken 0479/78.39.05 
IPU17 Tony Heyns 0497/83.86.45 
GU17 Geert Lauwers 0498/52.05.39 
IPU16 Stefan Cools 0474/84.79.08 
IPU15 Hans Ceusters 

Radi Belhaj 
0495/48.54.44 
0471/94.61.85 

GU15A/B Guy Verwimp 
Gunter Lemmens 

0475/92.48.11 
0472/06.56.83 

IPU14 Jiri Goethaert 0496/99.90.76 
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 Middenbouw 
  
IPU13A/B Bert Van Riel 

Joël Verboven 
0496/97.98.13 
0477/78.57.60 

GU13 Gunter Lemmens 
Tim Mertens (coaching) 

0472/06.56.83 
04974/46.36.45 

IPU12A/B Kris Colman 
Radi Belhaj 

0495/40.40.34 
0471/94.61.85 

GU12A Luc Verhoeven 0486/83.68.83 
GU12B (IPU11B) Geert Lauwers 0498/52.05.39 
IPU11 Jan Boeckx 0498/32.98.72 
GU11A + B (IPU10B) Mark Demessemaeker 0478/78.10.15 
IPU10 Rudy Haest 0496/87.43.74 
GU10 André Buyens 0496/48.65.94 
 
 Onderbouw 
 
PRU09A/B Werner Smeyers 

Kevin Janssens 
Barry Vissers 

0498/58.14.54 
0496/97.55.71 
0496/99.41.85 

PRU08A/B Jan Horemans 
Nick Van Giel 
Jan Schellekens 

0496/85.35.86 
0498/31.75.66 
0496/99.33.71 

GU08 Maarten Urkens 
Leo Dierckx 
Jan Ceelen 

0485/60.78.90 
0473/71.02.84 
0484/09.15.51 

GU07 Mark Potters 
Guy Buyens 
Robrecht Schoolmeesters 

0495/42.86.21 
0475/75.56.99 
0498/17.76.90 

  
 Debutantjes 
 
GU06 André Buyens 

Jens Van Steenbergen 
Robbe Van Lander 
Tom Smeyers 
Wout Bollaerts 
Guy Buyens 

0496/48.65.94 
0471/54.16.90 
0495/46.47.16 
 
 
0475/75.56.99 

    
Keeperstraining 
Ook de doelmannen krijgen specifieke trainingen vanaf U10 t/m U21. Voor de keeperstraining 
worden er afzonderlijk afspraken gemaakt met de keepers. 
Neem daarvoor contact op  met de keeperstrainer.  De keeperstraining start op het einde van de 
voorbereiding. 
 
IPU10 – IPU12 Elias Boons 0477/78.71.69 
IPU13 – IPU17 Patrick Boons 0497/45.68.92 
GU10 – GU13 Sander De Boeck 0474/21.17.89 
GU15 – GU21 Birger Molkens 0499/12.57.73 
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Extra trainingen 
 
Techniektraining Jan Colman 0478/75.35.07 
Techniektraining Sven  Verdonck 0468/26.14.09 
Coördinatie en stabilisatie Pieter Segers 0486/96.33.27 
 
 
4. Terreinen KFC De Kempen 
KFC De Kempen beschikt over 2 complexen. 
 
 Alle wedstrijden gaan door op het :  
  A-complex 
  KFC De Kempen 
  Prijstraat  66 
  2460   Tielen 
  014/55.78.81 
 
 Alle trainingen gaan door op het :  
  Opleidingscentrum KFC De Kempen 
  Molenstraat  zn 
  2460   Lichtaart 

  014/55.34.84 
 

5. Programma seizoen 2017 – 2018 
 
De jeugdploegen van KFC De Kempen werken in een seizoen een uitgebreid programma van 
trainingen, wedstrijden en tornooien af.   
 
Elk team speelt ook een aantal wedstrijden voor aanvang van de competitie, eventueel ook 
onder de vorm van een tornooi. 
 
Zoals je op het trainingsrooster kan zien, trainen onze interprovinciale jeugdspelers driemaal 
per week. 
Alle gewestelijke teams trainen tweemaal per week (met uitzondering van sommige 
duiveltjesploegen). 
 
Je merkt dat de jeugdopleiding van een voetballer veeleisend is. Het intensieve programma 
vraagt veel tijd, inzet en discipline van de jeugdspelers.  Dat mag niet ten koste gaan van de 
studieresultaten. Een gezonde voeding, voldoende nachtrust en een evenwichtige combinatie 
voetbal-school zijn onontbeerlijk. Zodoende kan elke speler zich op een gezonde manier 
ontwikkelen tot een volwassen voetballer. 
Indien er problemen zouden ontstaan, kan je dit signaleren bij de respectievelijke 
coördinatoren. 
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6. Het trainingsrooster 2017 – 2018 (onder voorbehoud) 
 
GU06 Woensdag 18u00 tot 19u15 
GU07 Dinsdag-Donderdag 18u00 tot 19u30 
GU08 Dinsdag-Vrijdag 18u00 tot 19u30 
GU10 Dinsdag-Donderdag 18u00 tot 19u30 
GU11 Dinsdag-Donderdag 18u00 tot 19u30 
GU12 Dinsdag-Donderdag 18u00 tot 19u30 
GU13 Woensdag-Vrijdag 18u00 tot 19u30 
GU15 Woensdag-Vrijdag 19u30 tot 21u00 
GU17 Maandag-Woensdag 19u30 tot 21u00 
GU21 Woensdag-Vrijdag 19u30 tot 21u00 
   
PRU08 Maandag-Woensdag-(vrijdag) 18u00 tot 19u30 
PRU09 Maandag-Woensdag-Vrijdag 18u00 tot 19u30 
   
IPU10 Maandag-Woensdag-Vrijdag 18u00 tot 19u30 
IPU11 Maandag-Woensdag-Vrijdag 18u00 tot 19u30 
IPU12 Maandag-Woensdag-Vrijdag 18u00 tot 19u30 
IPU13 Maandag-Woensdag-Vrijdag 18u00 tot 19u30 
IPU14 Maandag-Woensdag-Vrijdag 19u30 tot 21u00 
IPU15 Maandag-Woensdag-Vrijdag 19u30 tot 21u00 
IPU16 Maandag-Woensdag-Vrijdag 19u30 tot 21u00 
IPU17 Maandag-Woensdag-Vrijdag 19u30 tot 21u00 
IPU19 Dinsdag-Donderdag-Vrijdag 19u30 tot 21u00 
Postformatie Maandag (2de en 4de) 19u30 tot 21u00 
 
7. Wedstrijdschema thuismatchen (onder voorbehoud) 
 

GU06 Zaterdag 15u00 of zondag 10u00 
GU07 Zaterdag 11u00 of 15u00 
GU08 Zaterdag 09u30 
GU10 Zaterdag 09u30 
GU11 Zaterdag 09u30 
GU12A Zondag 09u30 
GU12B Zaterdag 09u30 
GU13A Zaterdag 15u00 
GU13B Zondag 09u30 
GU15A Zaterdag 15u00 
GU15B Zondag 09u30 
GU17 Zaterdag 15u00 
GU21 Zaterdag 15u00 
  
PRU08 Zaterdag 09u30 
PRU09 Zaterdag 09u30 
IPU10 Zaterdag 10u30 
IPU11 Zaterdag 10u30 
IPU12 Zaterdag 10u30 
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IPU13 Zaterdag 10u30 
IPU14 Zaterdag 10u30 
IPU15 Zaterdag 12u30 
IPU16 Zaterdag 12u30 
IPU17 Zaterdag 12u30 
IPU19 Zaterdag 12u30 

 
8. Aansluiten bij en ontslag nemen bij KFC De Kempen 
 
8.1 Ik ben NIET aangesloten bij een (andere) club van K.B.V.B. 

Neem contact op via mail : buyens_andre@skynet.be (André Buyens – GC/Secretaris) 
of dirkstappaerts@telenet.be (Dirk Stappaerts - Jeugdvoorzitter)  

 
8.2 Ik ben aangesloten bij een club van K.B.V.B. 

VOOR 30 april dien je ontslag te nemen bij de huidige club via een “roos 
ontslagformulier” dat tussen 1 april en 30 april aangetekend moet verstuurd worden naar 
zowel de huidige club als naar de K.B.V.B.. Vanaf 15 mei kan je dan een nieuw 
aansluitingsformulier bij KFC De Kempen ondertekenen. 

 
NA 30 april kan je slechts van club veranderen met toestemming van de huidige club. Dit dient 
te gebeuren met een zogenaamde ”witte transfer”. Deze overgangsmachtiging moet zowel door 
beiden (GC van de huidige club als GC van KFC De Kempen) ondertekend worden.  
  
ZEER BELANGRIJK 
KFC De Kempen zal NA 30 april van GEEN enkele speler het ontslag nog aanvaarden.  Dit wil 
zeggen dat hij/zij verplicht is het seizoen 2018 – 2019 vol te maken bij KFC De Kempen. 
 
9. Lidgeld 
 
9.1 Lidgeld 
 
Net als in alle clubs dien je ook bij KFC De Kempen lidgeld te betalen. 
Alle spelers krijgen, na betaling van het lidgeld, de beschikking over een trainingspak, een T-
shirt, een paar kousen, een voetbal en lootjes twv 50 €. 
 
Dit lidgeld bedraagt voor het seizoen 2017-2018 : 
Interprovinciaal 
U19 - U17 -  U16  - U15 – U14 – U13 – U12 :   320 € 
U11 – U10      :   285 € 
 
Provinciaal 
U9 – U8      :   250 € 
 
Gewestelijk 
Dames - GU21 - GU17 - G15 – G13 – GU12 :   225 € 
G11       :   200 € 
GU9 – GU8 – GU7     :   190 € 
 
Vanaf U7 moet iedereen lidgeld betalen (ongeacht zijn leeftijd). 
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9.2 Extra bijdrage aan lidgeld bij heraansluiting 
 
Wat betreft het lidgeld voor spelers die zich laten schrappen als lid van KFC De Kempen en 
nadien terug aansluiten is er een specifieke regel.   
Voor iedere speler die zich laat aansluiten bij een voetbalclub van de K.B.V.B. moet er een 
aansluitingskost betaald worden. Dit wil zeggen dat, als een speler zich laat schrappen en 
daarna terug aansluit bij diezelfde club, de club een extra kost heeft voor de nieuwe aansluiting.  
Sommige spelers en/of ouders laten zich schrappen om de vrijheid te hebben om andere oorden 
op te zoeken.  
Wanneer de speler of zijn ouders beslissen om toch bij KFC De Kempen terug aan te sluiten, 
zadelen ze de club wel op met extra kosten. Daarom geldt de regel dat per heraansluiting 30 € 
extra wordt aangerekend. 
   
10. Inkomgeld en voordeelkaarten 
 
10.1 Inkomgeld 
 
Voor het seizoen 2017-2018 gelden onderstaande inkomgelden :  
 
  2,0 € : Duiveltjes 
  2,5 € : Gewestelijke jeugd, gewestelijke reserven en veteranen 
  3,0 € : Interprovinciale/Provinciale jeugd (PRU08 t/m IPU19)  
  3,0 € : Dames  
  5,0 € : B-elftal 
  8,0 € : A-elftal 
 
10.2 Voordeelkaarten 
 
Trouwe supporters hebben er voordeel bij om een voordeelkaart te nemen. Met deze 
voordeelkaart kan men alle (jeugd)wedstrijden volgen. 
 
Voordeelkaart duiveltjes :   15 € 
Voordeelkaart jeugd (1) :   30 € 
Combi-voordeelkaart (2) : 100 €   
(1) PRU08 t/m gew. reserven + dames 
(2) alle wedstrijden van het eerste elftal (A+B) en jeugd van KFC De Kempen, met 
uitzondering van de bekerwedstrijden.  
 
Deze voordeelkaarten kunnen besteld worden bij de bestuursleden en bij de leden van het 
jeugdcomité of via dirkstappaerts@telenet.be. 
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11. Terugbetaling lidgelden en stages 
 
Sporten en bewegen is gezond. Daarom sporen de ziekenfondsen iedereen aan om zich aan te 
sluiten bij een sportclub of deel te nemen aan sportkampen. Dit doen ze o.a. door één keer per 
kalenderjaar een deel van het inschrijvingsgeld terug te betalen. 
 
De regelingen verschillen wel tussen de verschillende ziekenfondsen. Alle regelingen (per 
persoon en per jaar) gelden voor personen aangesloten bij een sportclub (geldt vaak ook bij 
andere zaken zoals fitness,…). Om van deze terugbetalingen te genieten, dien je : 

1. Het formulier in te vullen van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten. Je vult hier 
je eigen gegevens zelf in. Op onze website vind je al vooraf ingevulde documenten. 

2. Het tweede deel wordt ingevuld en gehandtekend/gestempeld door een 
clubverantwoordelijke. 

3. Daarna stuur je dit zelf op naar de contactgegevens van je ziekenfonds. 
 

12. Tornooien 
 
KFC De Kempen neemt in de laatste fase van het seizoen deel aan tornooien, alsook in de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tornooien zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de 
spelers.  Het proberen in groep een goed resultaat neer te zetten, het samenzijn gedurende 
langere tijd, de ontmoeting met sterkere tegenstrevers, allemaal voordelen om je als speler en 
als mens te ontwikkelen. 
We zullen er dan ook naar streven om deel te nemen aan sterk bezette tornooien. 
Tornooien op het einde van het seizoen dienen ook om het volgende seizoen al voor te 
bereiden.  Soms worden er testers meegenomen of eigen jongens worden ingepast naar volgend 
seizoen toe. 
 
Indien een speler niet aan een bepaald tornooi kan deelnemen, moet de club daarvan 
nadrukkelijk, uiterlijk een week vooraf, worden ingelicht met een grondige argumentering. 
 
Tijdens de maand augustus  richt de club haar eigen jeugdtornooi in voor duiveltjes en 
preminiemen.  Op 15 augustus organiseren we jaarlijks onze KempenCup. Dit is een tornooi 
voor U12-ploegen (elite en interprovinciaal). 
We trachten de sportieve kwaliteit hiervan voortdurend te verbeteren.  We doen hierbij dan ook 
een oproep aan iedereen om mee te werken aan het welslagen van ons tornooi. 
 
13. Medische begeleiding 
 
13.1 Algemeen 
 
Gezond sporten is voor ons zéér belangrijk. Vandaar ons advies dat iedere speler zich eens laat 
onderzoeken bij een sportarts. Dit is geen natuurlijk geen verplichting, maar een eenvoudige 
consultatie bij een sportarts kan je veel info bezorgen over je gezondheid. Ook kan je met al je 
vragen in verband met gezond sporten bij je huisarts terecht. 
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13.2 Individuele medische fiche 
 
Als er tijdens een training of een wedstrijd iets met een speler gebeurt, moet de club snel 
kunnen ingrijpen. Verkeerde hulp - door een tekort aan informatie - kan soms verstrekkende 
gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat de club op de hoogte is van bepaalde medische 
informatie van iedere speler: diabetes, epilepsie, hartklachten, allergieën, aandoeningen... Zo 
kan ze bovendien bij ziekte of ongeval de dokter of de spoedgevallendienst dadelijk correcte en 
de meest recente informatie geven.  
Bij het begin van ieder seizoen zal er gevraagd worden om indien er bepaalde medische 
gegevens nuttig zouden zijn voor de club deze worden meegedeeld.  Dit kan gebeuren via een  
persoonlijke medische fiche. Gelieve deze fiche ingevuld, gedateerd en ondertekend onder 
gesloten omslag terug te bezorgen aan je trainer. Het beheer van de medische fiches zal 
gebeuren door de jeugdvoorzitter.  
Je hebt het recht om het document niet in te vullen. Dan weten wij dat je deze persoonlijke 
informatie niet aan de club wenst te geven.  
Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen als dusdanig behandeld worden. 
 
13.3 Begeleiding op de club 
 
Elke speler die een kwetsuur heeft opgelopen tijdens training, wedstrijd of thuis moet zich 
steeds als eerste ter controle melden bij onze clubkinesisten.  
 
Tinne Cuynen 0494/39.16.84 Aanwezig maandagavond van 19u00 tot 20u00 
Arne Van den Kieboom 0478/75.35.05 Aanwezig dinsdagavond van 18u30 tot 20u00 

Aanwezig donderdagavond van 18u30 tot 20u00 
Danny Vermeiren 0473/81.75.82 Aanwezig zaterdag van 11u00 tot 12u30 
  
Beschikbaarheid :  
Tinne en Arne : Aanwezig op het Opleidingscentrum in Lichtaart.  Je kan hen raadplegen 
zonder een afspraak te maken. 
Danny : Aanwezig in Tielen. Raadpleging zonder afspraak. 

 
Als de speler denkt terug speelklaar te zijn moet deze eerst terug via onze kinesist langs gaan.  
Zij bepalen of de speler al of niet terug kan starten. 
De speler bekomt een formulier van de kinesist dat hij aan zijn trainer moet voorleggen om bij 
de groep terug te kunnen aansluiten. 
 

DUS VERWITTIG STEEDS JE TRAINER BIJ KWETSUUR 
 
13.4 Materiaal en hygiëne 
 

- Je voetbalschoenen zijn uiteraard je belangrijkste materiaal. Vaste rubberen noppen 
dien je zoveel mogelijk te gebruiken.  Tot 14 jaar heb je multistuds aan. 

- Verplicht douchen na elke training en wedstrijd (vanaf U7 mag, vanaf U8 verplicht). 
- Bij het douchen ben je verplicht badslippers te gebruiken om voetschimmel en wratten 

te voorkomen. Maak na het douchen tijd om je voeten zeer goed af te drogen. 
- Zwachtels en tape kunnen enkel na contact met en advies van onze medische staf. Het 

kan enkel na een blessure, niet preventief ! 
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13.5 Blessure-preventie 
 
De beste preventie tegen blessures is een goed opgebouwde conditie, een goede opwarming, 
correct uitgevoerde stretchoefeningen en cooling-down.  Voor de opbouw van je conditie 
(voorbereidingsperiode) loop je best op niet-verharde ondergrond, zoals zand, gras of bosgrond.  
Asfalt en beton zijn minder aan te raden. 
 
14. Kleding 
 
KFC De Kempen levert een grote inspanning om sportmateriaal te voorzien. 
Zo stelt de club dit seizoen een trainingspak en een T-shirt ter beschikking. Je bent dan ook 
verplicht hiermee naar de wedstrijden te komen.  
Kousen en een bal worden eveneens ter beschikking gesteld door de club, draag er goed zorg 
voor. 
Met nadruk willen we er op wijzen dat de club slechts één bal per seizoen ter beschikking stelt 
en niet verantwoordelijk is voor zoekgeraakte ballen.  
 
Indien men echter nog bijkomende kledij wenst te bestellen kan dit op de pasdagen die in de 
loop van het seizoen worden georganiseerd. 
Verantwoordelijken kledij : Joris Goethaert (0496/99.90.76) en Tim Nuyts (0477/94.38.256)   
of via infokledij@fcdekempen.be 
 
15. Vervoer 
 
15.1 Naar uitwedstrijden 
 
Bij uitwedstrijden wordt het uur van samenkomst meegedeeld door de trainer.  
Samenkomen voor de uitwedstrijd doe je steeds op parking van Glacio (IJsboerke) (Prijstraat).  
Plaats je wagen ook altijd op deze parking.  
 
Voor het vervoer van en naar de training kan er afgesproken worden om samen te rijden.  
 
Bij vervoer van en naar de wedstrijd 

 Probeer zoveel mogelijk samen te rijden en dus het aantal wagens te beperken. 
 Zie er op toe dat het niet altijd dezelfde ouders zijn die het vervoer verzorgen. 
 Tijdens het vervoer niet meer personen toelaten in het voertuig dan de verzekering 

toelaat. 
 Zorg ervoor dat de wettelijke voorschriften gevolgd worden. 

 
15.2 Naar training en wedstrijden 
 
Omdat er heel wat jeugdspelers zich per fiets verplaatsen, van en naar de training of wedstrijd, 
is het belangrijk dat dit gebeurt op een verkeersveilige manier.  Wij dringen er dan ook op aan 
dat de fiets steeds volledig in orde is naar de normen van de verkeersveiligheid. Het dragen van 
een reflecterende veiligheidsvest draagt ook bij tot de veiligheid van uw kind. 
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16. Verzekering 
 
Ieder aangesloten lid bij de K.B.V.B. is verzekerd tijdens trainingen, wedstrijden en op weg 
van huis naar terrein en omgekeerd. 
Bij kwetsuur dient een aangifteformulier (te bekomen bij gerechtigd correspondent (André 
Buyens), kantine, trainer of afgevaardigde van de ploeg) ingevuld te worden door een dokter, 
de andere zijde wordt ingevuld door de gerechtigd correspondent. Het is de gerechtigd 
correspondent die het verstuurt naar de K.B.V.B. (klever van je ziekenfonds bij 
aangifteformulier voegen, niet erop kleven!!) 
De gerechtigd correspondent ontvangt van de K.B.V.B. een ontvangstbewijs. Dat 
ontvangstbewijs moet door de gekwetste bij genezing door een dokter worden ingevuld (datum 
hervatten wedstrijd, datum genezing). Zorg ervoor dat de dokter een datum invult voor dat je 
hebt meegespeeld (vermeld op het scheidsrechtersblad!). 
Het ingevulde ontvangstbewijs samen met de originele afrekening van alle kosten door je 
ziekenfonds (geen copies van facturen) aan de gerechtigd correspondent bezorgen die het 
verzendt naar de “Dienst ongevallen - K.B.V.B”. 
De som betaalt door de K.B.V.B., het remgeld dat je betaalde vermindert met de 
administratiekosten (ongeveer €10), wordt gestort op de rekening van de club die het dan 
doorstort naar de begunstigde (nummer bankrekening). 
Indien kiné niet vermeld staat op het aangifteformulier maar nadien noodzakelijk blijkt, dien je 
de toelating te vragen via een doktersvoorschrift dat door de gerechtigd correspondent dient 
verstuurd te worden om toestemming te vragen. Wordt dit niet gedaan, wordt er ook niet 
terugbetaald. 
De “Dienst ongevallen - K.B.V.B. “ betaalt alleen die behandelingen terug waar je ziekenfonds 
in tussen komt (dus geen éénpersoonskamer). 
Iedere aangifte dient binnen de 21 kalenderdagen na datum van ongeval in het bezit te zijn van 
de K.B.V.B. 
Je bent niet verplicht aangifte te doen. Heb je een persoonlijke verzekering of 
hospitalisatieverzekering (gezin) kan je dat ook via die weg regelen. Uitkijken wat het 
gunstigste is, maar tweemaal ontvangen kan niet.  
 
17. Rol van de ouders 
 
Voetbal is een spel maar helaas vinden sommige ouders al te snel dat hun kind de nieuwe 
wereldster moet worden. Het enige wat kinderen willen, is plezier maken!! 
 
17.1 Algemeen 
 
In een jeugdopleiding zijn de ouders erg belangrijk. Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen er 
steeds kunnen geraken, moedigen hun kinderen aan en steken hier en daar vaak een handje toe. 
 
Dat alles vinden wij uiteraard bijzonder knap .  Toch denken wij dat het goed is voor de spelers 
dat ouders zich ook aan bepaalde spelregels houden.  Wanneer je je kind laat voetballen bij 
KFC De Kempen, wil dat zeggen dat je vertrouwen stelt in de club en haar medewerkers, in de 
eerste plaats in de sportieve staf. 
Wij doen er alles aan om trainingen zo aangenaam en leerrijk mogelijk te organiseren.  Onze 
trainers zijn ervaren en veelal gediplomeerd.  Lid zijn van KFC De Kempen betekent dan ook 
dat je vertrouwen hebt in onze methodiek en onze regels elk seizoen opnieuw aanvaardt. 
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KFC De Kempen verwacht dan ook van de ouders van onze jeugdspelers : 
- Dat ze hun kind stimuleren op een positieve wijze, zonder overdreven aandacht voor de 

prestaties van hun kinderen. 
- Dat ze zich niet mengen in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de 

trainer noch in welke selectie de speler terechtkomt. Indien er problemen zijn, kunnen 
ouders contact opnemen met de jeugdcoördinatoren of dit ter sprake brengen bij een 
evaluatiegesprek.  De club zal immers twee maal per jaar, in december/begin januari en 
in april, een evaluatie organiseren. Deze evaluatie wordt tot en met U17 gehouden met 
de ouders erbij, vanaf de U19 met de spelers alleen. 

- Dat ze hun eigen kind(eren) enkel positief commentariëren en dat ze zeker geen 
aanmerkingen maken op of over andere spelers. 

- Dat ze de coaching van de wedstrijd overlaten aan de trainer . 
- Dat ze zich sportief opstellen tegenover de tegenstrever en de scheidsrechter. 

 
Graag verwijzen we dan ook naar het charter voor de ouders dat er binnen onze club bestaat. 
 
17.2 Charter voor de ouders 
 
 Stimuleer een kind, dat (incidenteel) een interesse toont, om toch deel te nemen aan een 

wedstrijd, training of een andere clubactiviteit. 
 

 Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 
 

 Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een trainer of leider 
zal aanpassen aan de mogelijkheden van de groep waarin uw zoon of dochter is ingedeeld. 
 

 Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van 
elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. 
 

 Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een 
grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit 
belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd 
verloren heeft. 
 

 Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van 
beide teams. 
 

 Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de 
integriteit van dergelijke personen in twijfel. Handel nooit wanneer je emotioneel onstabiel 
bent. 
 

 Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens wedstrijden of trainingen 
door de jeugd te voorkomen. 
 

 Erken de waarde en het belang van trainers en begeleiders. Zij geven hun tijd en kennis om 
het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken. 
 

 Weet dat de club bij  overtredingen van de regels een sanctiebeleid zal toepassen. 
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 Spreek altijd eerst de trainer aan wanneer je volgens jou een gefundeerde klacht hebt. Doe 
dit nooit tijdens, of vlak na de wedstrijd, het is beter een paar dagen te wachten en eerst na te 
denken. 

 
Een spelertje zei ooit: “Wat mij het meeste ergert, is dat mijn ouders alles zo serieus 
nemen. Ze doen net alsof het om school gaat.” 
 
 
 ouders langs de lijn 
 … fijn dat ze er zijn, maar …  
  
 op trainingen en wedstrijden 
 
  GEEN COACHING  
 
 WEL AANMOEDIGEN 
 BLIJF POSITIEF 
 

  
 
18. Schoolvoetbal 
 
Spelers die wensen mee te spelen met schoolelftallen, dienen daarvoor uitdrukkelijk op 
voorhand toestemming te vragen aan de trainer. Als dit de normale werking van de club niet 
verhindert, zal daaraan positief gevolg gegeven worden . 
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19. Huishoudelijk reglement  
 
Je hebt ervoor gekozen om je zoon of dochter bij onze club te laten sporten. Dit betekent dat je 
vertrouwen hebt in de jeugdopleiding die wij bieden. Het garanderen van kwaliteit houdt echter 
ook in dat we met de diverse betrokkenen bepaalde afspraken maken en dat bepaalde spelregels 
in acht genomen moeten worden. Met dit huishoudelijk reglement willen we die afspraken en 
regels even op een rij zetten. 
 
19.1 Aanwezigheid 
 

- Iedere speler is verplicht de trainingen bij te wonen. Bij aankomst begeeft de speler zich 
onmiddellijk naar de kleedkamers. 

- Bij afwezigheid wordt de trainer vooraf verwittigd per telefoon. Indien de trainer niet 
bereikbaar is, wordt de verantwoordelijke coördinator verwittigd.  

- Iedereen is tijdig aanwezig voor de trainingen en wedstrijden .  De trainer deelt de juiste 
tijdstippen mee.  

- De spelers begeven zich gezamenlijk en onder begeleiding van de trainer naar het 
oefenveld. Geen enkele speler betreedt het trainingsveld zolang er spelers van een ander 
team actief zijn.  Niemand verlaat de training zonder toelating van de trainer. 

- Na de training begeleidt de trainer de spelers naar de kleedkamer. 
- Er wordt van de spelers verwacht dat ze zich gedragen in de kleedkamers, zowel voor 

als na de training en wedstrijd . Elke speler ruimt zijn eigen spullen op en heeft respect 
voor het materiaal van anderen. De trainer controleert of de spelers die van dienst zijn, 
de kleedkamer opgeruimd achterlaten. Indien dit niet zo is, zullen er sancties volgen. 

 
19.2 Discipline 

 
- De trainer wordt steeds aangesproken als “trainer”. 
- Beleefdheid is vereist tegenover elke clubverantwoordelijke. We vinden het belangrijk 

een hand te geven bij aankomst en vertrek. 
- Onze voetbalvelden zijn geen cross-terrein voor fietsers of bromfietsers, de omheining 

is geen zitplaats, de netten zijn evenmin klimrekken.  De schoenen dienen na elke 
training en/of wedstrijd afgeveegd te worden aan de betreffende borstels en niet in de 
kleedkamers of onder de douches. 

- Het gebruik van obscene en beledigende taal is verboden. Het is een jeugdspeler ten 
strengste verboden te roken of alcoholische dranken te gebruiken binnen de 
accommodaties van de club. Bij vermoeden van druggebruik zal de speler aan een test 
onderworpen worden in samenspraak met ouders en clubarts. Indien positief, zal de 
speler onmiddellijk verwezen worden. 

- In geval van ziekte wordt duidelijk en ondubbelzinnig de duur van de afwezigheid 
doorgegeven aan de trainer. 

- Na een wedstrijd wordt onder leiding van de afgevaardigde op een ordentelijke manier 
de gebruikte kledij  ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de 
afgevaardigde hier oplegt. 

- Als de trainer of de afgevaardigde het woord nemen, zwijgen alle spelers tot hen 
toestemming gegeven wordt om te reageren. 

- Spelers die aangeduid worden voor een wedstrijd, lager dan hun eigen niveau, en om 
welke reden dan ook verzaken aan deze wedstrijd, komen de week daarop niet in 
aanmerking voor een selectie met het eigen team. 
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- Elke speler en zijn ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de 
trainer/afgevaardigde bekend te maken. Indien nodig kunnen zij zich eveneens wenden 
tot hun coördinator. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden 
om de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen . 

 
19.3 Materiaal 

 
- Iedere speler is op training steeds in het bezit van zijn eigen opgepompte bal, 

voetbalschoenen aangepast aan de staat van het terrein en 1 paar loopschoenen. 
- Zoekgeraakte ballen worden onmiddellijk gezocht.  De club verstrekt maar één bal per 

seizoen en is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. 
- Tijdens het douchen draagt iedereen badslippers. 
- Iedere speler zorgt ervoor dat zijn uitrusting in goede staat verkeert, tevens dat zijn 

schoenen goed onderhouden zijn. 
- Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in training en T-shirt van de club.   
- Bij verlies of beschadiging van het materiaal dient de speler zelf voor vervanging in te 

staan. 
- De club is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke 

materialen. Zorg er dus voor dat er geen kostbare voorwerpen (portefeuille, gsm, …) 
achtergelaten worden op onbewaakte plaatsen (kleedkamers, …). Deze kunnen steeds 
opgeborgen worden in de jeugdkantine.  

 
19.4 Verzorging 

 
- Als je je goed inzet tijdens training of wedstrijd, zal je beslist bezweet het veld verlaten.  

Douchen is daarom een noodzaak en we gaan ervan uit dat iedereen zich daaraan houdt. 
Tijdens het douchen is het dragen van slippers verplicht. Aangezien douchen verplicht 
is vanaf U08, wordt er van de spelers verwacht dat ze bij trainingen in gewone kledij 
toekomen en vertrekken. 

- Doe horloges en andere voorwerpen uit, die een gevaar vormen voor jezelf en anderen. 
- Let op je voeding. 
- Vertel je trainer of je eventueel nog andere sporten beoefent. Hij kan dan helpen 

overbelasting te voorkomen.  Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de trainer na overleg 
met de jeugdcoördinatoren toestaan dat de speler deelneemt aan sportactiviteiten buiten 
de club (vb. schoolvoetbal, loopmeetings,…) 

- Elke kwetsuur, hoe klein ook, dient voor de wedstrijd of training gemeld te worden aan 
de trainer.  Deze zal aangeven wat er verder dient te gebeuren, al dan niet in 
samenspraak met de medische staf. 

- Laat een kwetsuur volledig genezen vooraleer je terug begint te trainen.  
- Bij jeugdwedstrijden wordt er zonder medisch voorschrift niet getraind of gespeeld met 

verbanden of dergelijke.   
- Persoonlijke kledij duidelijk merken om misverstanden te vermijden. 
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19.5 Afspraken in verband met de school en contacten met de trainer 
 
- De afspraken hieromtrent worden door de trainer bepaald. 
- Verwaarlozen van de studie kan leiden tot tijdelijke stopzetting of vermindering van de 

trainings- en/of wedstrijdactiviteiten. 
- Schoolproblemen van welke aard ook dienen gemeld te worden aan de 

verantwoordelijke coördinator. 
- Tijdens de examenperiodes kunnen de trainingen aangepast worden. Dit kan per groep 

worden bekeken. 
- De trainer kan ten allen tijde beslissen om individuele thuisopdrachten met betrekking 

tot het voetbal op te leggen. 
- Iedere speler is in principe verplicht aanwezig te zijn vanaf de eerste tot de laatste 

training.  Vakantieregelingen dienen vooraf doorgegeven te worden aan de trainer. Er 
wordt uitdrukkelijk verzocht om geen vakantie te nemen tijdens het seizoen . 

- De trainer kan en mag in geen geval beïnvloed worden met betrekking tot de activiteiten 
van een speler.  Na een training of wedstrijd is het een ouder niet toegelaten over deze 
activiteit te praten om te vermijden dat de objectiviteit  van de beoordeling van de 
speler in het gedrang komt. Alle problemen met betrekking tot de trainingen, 
wedstrijden of persoonlijke levenssfeer worden aan de trainer of eventueel aan de 
verantwoordelijke coördinator gesignaleerd. 

 
19.6 Sancties 

 
- Boetes opgelegd voor het niet naleven van dit intern reglement worden geregeld met de 

elftalverantwoordelijke. Deze worden steeds betaald na beëindiging van de activiteit of 
ten laatste voor het begin van de daaropvolgende activiteit. 

- De sanctie wordt  bepaald door de trainer in samenspraak met de verantwoordelijke 
coördinator. 

- Ongecontroleerd geweld of agressie wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van 
het terrein en eventueel een schorsing door de club nadien. 

- Gele of rode kaarten voor herhaaldelijk protest of ongeoorloofd brutaal spel worden 
beboet. 

 
19.7 Supporteren en resultaten 
 

Wij moedigen ouders aan om hun kind tijdens de wedstrijden te komen bewonderen, 
maar we verwachten wel dat onze supporters de ploeg als team aanmoedigen. Ook wij 
winnen graag. Het belangrijkste is echter niet in de eerste plaats het resultaat, maar wel 
de spelkwaliteit en de spelvreugde. Er wordt thematisch getraind en niet in functie van 
bepaalde wedstrijden of resultaten. Geef zelf geen dwingende richtlijnen over hoe hij/zij 
moet spelen of hoe anderen dat moeten doen. Als ouder weet je immers niet altijd welke 
opdrachten je kind van de trainer heeft meegekregen. Je zou zo zelf voor een 
conflictsituatie met de trainer kunnen zorgen waarvan je kind de dupe kan worden. 
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20. Testen bij een andere club 
 
Het is best mogelijk dat clubs uit de regio onze spelers benaderen en hen trachten te overhalen 
om de overstap naar hen te maken.  Je wordt dan uitgenodigd om mee te doen met 
testwedstrijden of testtrainingen 
Vaak gebeurt dit aan de hand van een mooi verhaal en niet zelden met als motivatie dat ze een 
beter niveau aanbieden.  
Het spreekt voor zich dat ze je niet zullen vertellen dat je een matige voetballer bent, 
en ze je nodig hebben om hun gewestelijk team te komen aanvullen.  
Soms gebeurt dit zonder communicatie tussen de clubs en rechtstreeks met betrokkenen. 
Voor alle duidelijkheid, deelnemen aan trainingen of wedstrijden van andere clubs is NIET 
toegelaten en je bent niet verzekerd tenzij je een toelating hebt van de club. Als je een 
uitnodiging ontvangt, breng dan altijd vooraf de club op de hoogte (verantwoordelijke 
coördinator). Open kaart spelen is de eerlijkste manier om met elkaar om te gaan. 
Wij vragen dan ook uitdrukkelijk elke aanbieding zeer ernstig te overwegen. 
Indien nodig staan we steeds open voor een gesprek. Neem geen overhaaste beslissing. 
Sommige spelers hebben wel degelijk talent en kunnen/moeten zich verder ontwikkelen op een 
hoger niveau. 
Maar er zijn ook tal van voorbeelden van jongens die zich hun transfer naar andere oorden, 
reeds enorm beklagen en sommigen zijn reeds terug bij ons aangesloten. 
Het gras is misschien groener aan de andere kant, maar daar regent het mogelijks ook meer. 
 
Witte overgangen worden niet meer gegeven vanaf mei of tijdens het lopende seizoen met 
uitzondering van de maand april. 
 
21. Selecties 
 
Het is mogelijk dat je in de loop van het seizoen gevraagd wordt om mee te doen met 
wedstrijden of trainingen van één of andere selectie (vacla, provincie,…)  Breng de club op de 
hoogte van deze selectie (verantwoordelijke coördinator). 
 
Indien er 2 wedstrijden op dezelfde dag georganiseerd worden, geven wij de voorkeur aan de 
wedstrijden van de eigen club. 
 
22. De rechten van het kind 
 
 
 
 
 
 
 
KFC De Kempen onderschrijft het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de 
Sport’. 

Alle kinderen hebben het recht : 
- Sport te beoefenen 
- Zich te vermaken en te spelen 
- In een gezonde omgeving te leven 
- Waardig behandeld te worden 
- Getraind en begeleid te worden door competente mensen 
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- Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en 
mogelijkheden 

- Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 
- In veilige omstandigheden aan sport te doen 
- Te rusten 
- De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

 
De jeugdwerking van KFC De Kempen schaart zich dan ook volledig achter de 
Panathlonverklaring ivm de rechten van het kind in de jeugdsport. 
Eveneens gaan wij de verbintenis aan om alle jeugdspelers minstens 50% van de totale 
wedstrijdduur te laten spelen.  Daarvoor nemen met de gemiddelde speeltijd van het ganse 
seizoen. 
 
23. Afgelasting wedstrijden / trainingen 
 
Graag hierbij enkele afspraken i.v.m. afgelaste wedstrijden en trainingen tijdens 
de wintermaanden. 

  
 

 Voor informatie over wedstrijden die niet kunnen plaatsvinden door 
weersomstandigheden of de staat van de terreinen :  

  Bel het nummer 0900/0081 
   Keuze 1 : voor nationaal voetbal 
   Keuze 2 : voor provinciaal en gewestelijk voetbal 
 

Informatie vind je op : www.footbel.com (officiële website K.B.V.B.) of op onze eigen 
website : www.fcdekempen.be 

 
 Voor informatie over trainingen die niet kunnen plaatsvinden door weersomstandigheden :  

www.fcdekempen.be  of via Facebook (voetbalploegfcdekempen) 
 

24. Alcohol, tabak en drugs 
 

     
 
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Alcohol, drugs en 
tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Wees er van bewust dat het gebruik van 
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alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen. 
Alcohol en tabak zijn niet alleen bijzonder ongezond, maar hebben tevens een negatieve 
invloed op de prestaties van het lichaam. Daarom worden alcohol en tabak onder de 16 jaar 
verboden tijdens clubactiviteiten. 
Drugs horen niet thuis in onze sportclub en daarom is drugsbezit en drugsgebruik in en om het 
sportveld niet toegestaan.   
Overtredingen van deze gedragsregels leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de 
overtreding worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en 
leeftijd aangepast. Overtreding hiervan door een lid van de club kan uitsluiting uit de club tot 
gevolg hebben. 
 
25. Pesten 
 
 

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten, van wie dan ook wordt 
niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties. 
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende 
maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd 
aangepast. 

 
Wat is het verschil tussen plagen en pesten?  
 
PLAGEN: Kinderen die elkaar plagen, kunnen elkaar aan. Nu eens plaagt de ene, dan weer de 
andere. Soms is het leuk, soms niet, maar een geplaagd kind kan terugplagen. Na een tijdje 
maken ze het samen weer goed. Je kunt elkaar ook plagen voor het plezier. Dat kan soms 
verkeerd vallen, maar echt verschrikkelijk is plagen niet. Af en toe plagen, moet wel kunnen.  
 
PESTEN: Bij pesten is het anders. Als er gepest wordt, is het ene kind altijd sterker dan het 
andere. Of de pester heeft grotere spierballen, een grotere mond… Pesten gebeurt nooit zomaar 
één keertje. Een kind dat gepest wordt, is steeds het mikpunt. Bij pesten blijf je elke dag 
opnieuw bang, triestig of kwaad. Daarom is pesten nooit leuk. PESTEN is ALTIJD GEMEEN. 
Pesten is elke keer opnieuw: pijn doen vuile of kwetsende woorden zeggen uitsluiten 
achtervolgen iemand dwingen dingen te doen dingen wegnemen, wegstoppen, vernielen ervoor 
zorgen dat je met niemand mag spelen ... Je hebt plagen, ruzie maken en pesten. Het verschil 
tussen plagen en pesten is groot.  
Werk jij ook mee aan een pestvrije club?  
 
Een PESTVRIJE CLUB = TOFFE CLUB = KFC De Kempen 
 
26. In strijd tegen racisme 
 

 
KFC De Kempen sluit zich aan bij het charter 
van de K.B.V.B. inzake antiracisme en 
discriminatie. 
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Hieronder de tekst van de K.B.V.B. : 
  
Rode kaart tegen racisme en discriminatie 
 
De voetbalclubs erkennen de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van 
mensen van verschillende culturen en afkomst. De voetbalclubs kunnen veel doen voor het 
bevorderen van participatie. Daarom zullen ze, in het raam van hun opvoedende opdracht, 
promotie voeren voor meer fairplay en zullen ze de rode kaart tonen aan alle vormen van 
racisme en discriminatie. 
  
 Door via al hun acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en 

waardigheid te verspreiden; 
  

 Door de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen; 
  
 Door op te treden als een opvoedende kracht die de samenwerking tussen de gezinnen, het 

schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevordert; 
  
 Door opname in hun reglement van inwendige orde van een expliciet verbod van elke 

vorm van racisme en van elke andere vorm van discriminerende houding, zoals 
antisemitisme, homofobie, seksisme, islamfobie… en van de ermee gepaard gaande 
symbolen; 

  
 Door het geven van instructies aan hun leden en verantwoordelijken om de toegang tot de 

sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag 
vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt; 
  

 Door zich te engageren tot het verwijderen van alle provocerende symbolen en teksten in 
en rond hun voetbalvelden en op de internetsites; 
  

 Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend 
racisme of discriminatie; 
  

 Door het overmaken van alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen 
aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties; 
  

 Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van 
bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding, of van gespecialiseerde verenigingen, zoals het MRAX en de Liga voor 
de Mensenrechten; 
  

 Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen 
met een handicap en door de realisatie, daar waar mogelijk, van de passende voorzieningen 
om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken; 
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 Door de regelmatige evaluatie van de principes vervat in dit charter. Daartoe kunnen de 
clubs ondersteuning vragen aan de gespecialiseerde instellingen, aan de bondsinstanties en 
aan de Minister bevoegd voor Sport; 

  
De clubs zorgen voor de bekendmaking van dit charter bij alle personen die deelnemen aan het 
voetbalgebeuren. 
  
Bij KFC De Kempen moeten alle vormen van racisme en discriminatie onmiddellijk 
gemeld worden aan TVJO of aan de jeugdvoorzitter.  
 
27. Sociale functie jeugdopleiding 
 
Voetbal als … 

 gezonde, sportieve attitude en vrijetijdsbesteding 
 middel voor opvoeding als doel 
 sociaal gebeuren 

 
De jeugdopleiding van KFC De Kempen wil jeugdvoetballers opleiden en begeleiden in hun 
groeiproces als mens en speler en dit in een aangepast sociaal kader. KFC streeft ernaar 
iedereen in haar werking de nodige objectieve kansen te geven om haar of zijn gaven te 
ontwikkelen. Wij zullen ernaar streven om naast onze opleidingsfunctie ook onze sociale 
functie niet te verwaarlozen. 
 
28. Verenigingsleven 
 
Het is van het grootste belang voor de club, dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en 
met plezier naar de club komen, zowel voor trainingen, eigen wedstrijden, randactiviteiten als 
voor wedstrijden van het eerste elftal. 
Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de 
spelers, gekoppeld aan duidelijke afspraken en regels.  
Het is echter minstens even belangrijk dat de ouders en familie zich eveneens thuis voelen in de 
vereniging. Ouders dienen zich betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te 
hebben in de richting van de club. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen toe aan 
buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en vormen.  
Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit, één 
grote familie te maken. Niemand zal ontkennen dat binnen de beste families er ook al eens 
strubbelingen zijn. Communicatie is hierbij van het grootste belang.  
 
29. Sociale media 
 
Sociale media zijn hot. Ze worden door nagenoeg iedereen gebruikt. We kunnen het gebruik 
ervan onmogelijk tegenhouden. De gebruikers staan voor het grootste deel zelf in voor het 
delen en waarderen van de informatie. Van zodra de berichten worden verstuurd, hebben we er 
geen controle meer over.  
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Hierbij enkele tips en richtlijnen om het gebruik ervan op correcte wijze toe te passen:  
 

 Net zoals wat in onze richtlijnen en reglementen beschreven staat, gaan we voor 
sportiviteit en constructief gedrag. Iedereen mag zijn mening op een beleefde manier. 
delen. We vallen geen personen aan of lastig en gaan altijd voor Fair-Play.  

 Wees bewust dat informatie via sociale media permanent publiek beschikbaar is. 
 Gebruik sociale media met mate. We kiezen er als club bijvoorbeeld voor om niet 

constant berichten te plaatsen op Facebook.  
 Let op met het verspreiden van persoonlijke gegevens en privégegevens.  
 Respecteer niet alleen de informatie van anderen, maar ook hun privacy. Indien je 

informatie van andere verspreidt, vraag je steeds hun toestemming . 
 Wees eerlijk en verspreid geen leugens. Leugens keren later tegen jezelf. 
 Ga niet in op verleidelijke reclame. Sociale media gaan gepaard met reclameberichten. 

Ga er niet op in zolang je de bron niet hebt nagekeken of zonder akkoord van je ouders. 
 

Het gebruik van Facebook en andere sociale media zijn aangenaam om uw ploeg te steunen.  
Kritiek op sportieve leiding, beslissingen, medespelers en dergelijke dienen echter bij de 
verantwoordelijke coördinator en/of TVJO persoonlijk geuit te worden. Onregelmatigheden of 
inbreuken worden niet getolereerd. 
 
30. Activiteiten 
 
Naast de wekelijkse trainingen en wedstrijden organiseert de club ook verschillende activiteiten 
en evenementen. Dit zijn mooie gelegenheden om de banden tussen club, spelers en ouders te 
versterken en deze zijn bovendien nodig om de broodnodige centjes in het laatje te brengen om 
een kwalitatieve jeugdwerking te kunnen blijven garanderen.  
Wij rekenen dan ook op de aanwezigheid en medewerking van onze spelers.  
Uiteraard zijn ook de ouders die een handje willen toesteken zeer welkom. 
 
Iedereen die zich geroepen voelt om te helpen op deze activiteiten kan zich opgeven bij de 
verantwoordelijken voor de activiteiten, Chris Proost (0472/86.97.58) en Rudy Van Gorp 
(0479/60.95.96). 
Alle helpende handen zijn steeds welkom, want een club kan niet bestaan zonder vrijwilligers. 
 
Noteer alvast :  

Dinsdag 15 augustus 2017 : IPU12-tornooi “KempenCup” 
Zaterdag 19 augustus 2017 : preminiementornooi 
Zondag 20 augustus 2017 : duiveltjestornooi 
Vrijdag 29 september 2017 : algemene kwis 
Zaterdag 11 november 2017 : pastadag 
December 2016 : verkoop en levering ijstaarten 
Zaterdag 3 maart 2018 : mosselfeest 
April 2018 : Paasstage 
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31. Fairplay 
 
31.1 De acht principes van de fairplay 
 
KFC De Kempen erkent de 8 principes van het fairplay charter  
 

1. Respect voor de spelregels 
2. Respect voor de scheidsrechters en de officials 
3. Respect voor je eigen club 
4. Respect voor de tegenstrever 
5. Respect voor je medespelers 
6. Respect voor ALLE collega voetballers 
7. Respect voor de supporters van andere ploegen 
8. Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken) 

 
 
 
31.2 De 10 geboden van de fairplay 
 

1.  Speel sportief 
2.  Speel steeds om te winnen, maar wees waardig  in het verlies 
3.  Volg de regels van het spel 
4.  Respecteer tegenstanders, ploegmaats, scheidsrechters, officiëlen, 

trainers/afgevaardigden, vrijwilligers en supporters 
5.  Eer de mensen die de goede naam van het voetbal  verdedigen 
6.  Promoot voetbal 
7.  Verwerp corruptie, drugs, racisme en geweld en andere gevaren voor de populariteit 

van onze sport. 
8.  Help anderen om aan deze verleiding te weerstaan. 
9.  Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak. 
10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal. 

 
32. Postformatie 
 
KFC De Kempen wilt zijn talentvolle jeugdspelers uit de bovenbouw (U16 t/m U19) extra 
begeleiding aanbieden door het samenstellen van een postformatieploeg. Deze vorming gebeurt 
door regelmatig op maandagavond teamtactisch te trainen onder leiding van onze TVJO of 
coördinator BB en 1 trainer (Seniors, U19, U17 of U16). Dit geeft de mogelijkheid om spelers 
(of groep van spelers) meer individueel te benaderen en te werken op hun sterke of werkpunten. 
  
Bovendien zal de postformatieploeg eveneens maandelijks één wedstrijd spelen onder leiding 
van de coördinator van de bovenbouw of trainer seniors. 
 
Dit postformatieteam wordt maandelijks samengesteld uit een 5-tal spelers van U16, een 5-tal 
spelers van U17 en een 5-tal spelers van U19. Deze maandelijkse selectie en evaluatie zal 
gebeuren door de respectievelijke trainers BB, in samenspraak met TVJO en coördinator BB. 
De spelers worden gekozen op basis van hun prestaties, inzet en aanwezigheid op training. Ook 
de zogenaamde “futures”, die lichamelijk nog een achterstand vertonen, kunnen mogelijks tot 
deze selectie behoren. KFC De Kempen gaat er namelijk van uit dat ook deze spelers zullen 
uitgroeien tot volwaardige senioren, en dat die lichamelijke verschillen op termijn wegvallen. 
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De coördinator bovenbouw zal in samenspraak met de TVJO en de respectievelijke trainers 
erop toezien dat de belasting van de spelers niet te groot wordt. Spelers van onze U19 kunnen 
trouwens ook in aanmerking komen voor trainingen en wedstrijden met  de seniors kern op 
provinciaal niveau. 
 
33. Kritiek 
 
Wij staan open voor kritiek, zolang die op een positieve manier rechtstreeks aan de betrokken 
persoon gegeven wordt. Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijden. Als je niet 
akkoord gaat met bepaalde beslissingen, vraag dan een gesprek aan met de trainer.  Doe dit 
nooit na een wedstrijd. Val er geen andere mensen mee lastig. Deze weten vaak niets af van de 
situatie en kunnen je toch niet verder helpen! Als je het gevoel hebt onvoldoende gehoord te 
worden door de trainer, kan je altijd contact opnemen met de jeugdcoördinator of de 
jeugdvoorzitter. Zij zullen in samenspraak met de trainer en de ploegafgevaardigde een 
oplossing voor het probleem zoeken. Indien we merken dat je je als ouder niet aan de 
richtlijnen kan houden, zal je voor een gesprek met de jeugdcoördinator en/of de 
jeugdvoorzitter uitgenodigd worden. Als ook dat niet afdoende blijkt, kan je zoon of dochter uit 
onze ploegen worden geweerd. 
 
34. Medewerkers gezocht  
 

  
 
BLIJF NIET LANGS DE ZIJLIJN STAAN...!  
Om de club groter en sterker te maken, zijn helpende handen meer dan welkom. Het ‘runnen’ 
van een voetbalclub vergt immers heel wat inspanningen van vele medewerkers: administratie 
van ledenlijsten, behandelen van ongevalsaangiften, poetsen van de kantines en kleedkamers, 
bestellen van kledij, dranken, eten, onderhoud van de terreinen en infrastructuur, sponsors 
aantrekken, evenementen organiseren, enz. We willen graag meer mensen betrekken bij de 
werking van de club om op die manier onze dienstverlening en werking te verbeteren. Meer 
handen maken het werk lichter en amusanter, samenwerken rond een bepaald doel verbindt 
mensen en dat maakt het clubgevoel alleen maar sterker. Heb je zin om te helpen? Aarzel dan 
niet en geef ons een seintje via info@fcdekempen.be.  
Samen vinden we wel een taak die binnen je tijdsbesteding en capaciteiten past. 
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35. Slotwoord 
 
Beste speler, speelster, ouders, 
 
We zijn er ons van bewust dat niet alle zaken in deze infobrochure zijn vermeld, maar wij 
hebben getracht om op een overzichtelijke manier de belangrijkste zaken weer te geven.  
Mogen wij je dan ook vragen, indien er nog vragen mochten zijn, er niet mee blijven rond te 
lopen maar ze rustig te stellen aan de verantwoordelijke personen. 
We blijven opteren om in een open cultuur met de kinderen en hun ouders samen te werken en 
in die optiek zijn wij dan ook steeds bereid jullie te woord te staan als er nog vragen of 
onduidelijkheden mochten zijn.  
 
Wij zijn dankbaar dat we kunnen rekenen op een grote groep medewerkers die op vrijwillige 
basis instaan voor allerlei klusjes het hele jaar door. Denk maar aan het onderhoud van de 
pleinen, kleedkamers, kantines, bediening aan de toog, enz. Zonder hen zou de club niet 
kunnen bestaan. Heb daarom het nodige respect voor hun inzet en geleverde werk en als het 
eens niet perfect loopt en tegenzit, zoek dan in die omstandigheden mee naar een creatieve 
oplossing. 
 
We doen dan ook graag een oproep aan alle ouders van onze jeugdspelers om zich kandidaat te 
stellen voor een functie of medewerking aan een activiteit binnen onze club.  Een club kan 
alleen maar draaien dankzij het vele werk van onze vele vrijwilligers.  
 
Als iedereen het beste van zichzelf geeft zullen we erin slagen om op een aangename manier 
jeugdvoetbal te brengen waaraan iedereen zeer veel plezier moet en zal beleven. 
 
Sportieve groeten, 
 
Dirk Stappaerts 
Jeugdvoorzitter 
KFC De Kempen 
 
 
 
 
 

 Een nadenkertje  
 
 De kinderen staan centraal!  
 Onze jeugdtrainers worden niet getaxeerd op de wedstrijdresultaten met hun ploeg,  
 maar op de som van de vooruitgang die de spelers individueel hebben gemaakt én de manier  
 van voetballen. 
 
 
ALLE GEVALLEN, IN HET HUIDIG REGLEMENT NIET VOORZIEN, WORDEN DOOR 
HET BESTUUR BESLIST. 
 
 
  


