Welkom bij KFC Poperinge...!!!
Zoals de “K” in de naam en het stamnummer (150) al laat vermoeden bestaat onze
voetbalvereniging al een hele tijd. Ze zag het levenslicht in 1908 en staat garant voor
een rijk gevulde geschiedenis. KFC werd zo een echte traditieclub die één keer proefde
van nationaal voetbal, met een volledig Poperingse bezetting overigens. Het bleef al
die tijd trouw aan haar kleuren en haar naam.
Ook al pendelt KFC de laatste jaren tussen eerste, tweede en uitzonderlijk ook eens
derde provinciale, de lokale verankering blijft een belangrijke rode draad - of moet ik
zeggen roodgele draad? - doorheen het bestaan. Lokale verankering van het triumviraat spelers-supporters-sponsors is dan ook de sterkte van de club die al decennia
lang een vzw is en zo een transparant beleid voert.
Die drie stevige pijlers worden structureel en stap voor stap verder uitgebouwd omdat bovenal een sterke en consequente financiële huishouding wordt bewaakt. Het
dichte sociale weefsel van de club bindt supporters en sponsors aan de club terwijl de
jeugdopleiding het beste uit de lokale jeugd puurt.
Het is dan ook de bedoeling om de club verder te laten evolueren naar een club met
een moderne visie die het trefpunt moet zijn voor de lokale voetballiefhebber, actief
of passief, jong of minder jong, van U6 tot veteraan, jongen of meisje, hier geboren of
hier verzeild. Een visie die terug gaat naar de essentie van een voetbalvereniging omdat we geloven dat dit de enige toekomst is voor het amateurvoetbal.
Maar omdat we geloven dat ons hinterland groot genoeg is, het potentieel er is en
omdat we al een paar keer werden gelauwerd voor onze provinciale jeugdopleiding,
mikken we ook dus hiervoor een niveau hoger met de jeugdopleiding; maar met als
einddoel een begrip te blijven in voetbal van de regio op provinciaal of - wie weet ooit
- op nationaal niveau weleer.

Sportieve groeten,
Kristof Lobeau
Voorzitter KFC Poperinge 150

Beste spelers en ouders,
Seizoen 2020-2021 was eigenlijk een seizoen om zo vlug mogelijk te vergeten maar
dit zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn immers nog altijd corona-naweeën, maar we
hopen samen met jullie dat het nieuwe seizoen normaal zal kunnen verlopen.
Tom Vandenbussche, onze jeugdcoördinator, is samen met zijn coördinatoren en de
vele trainers alvast klaar om te starten. Dit seizoen met nog méér ambitie dan de
voorgaande jaren: we willen vanaf het seizoen 2022-2023 immers “interprovinciaal”
spelen.
Op organisatorisch en financieel vlak staan wij óók voor een grote uitdaging: kunnen
we weer de kantine openen zoals het hoort? Kan de kerstmarkt doorgaan? Wat met
het ESR-tornooi ? Kunnen we de Hommel Foot Cup - waarvan de eerste editie plaats
heeft op zaterdag 28 augustus - laten groeien tot een volwaardig tornooi? Mogen we
andere activiteiten organiseren? Op dit ogenblik kan niemand hierop een duidelijk
antwoord geven. Nochtans hebben wij de inkomsten van die activiteiten broodnodig
om de club financieel gezond te houden.

Mogen wij dan ook rekenen op jullie volledige medewerking bij de activiteiten die we
mógen organiseren, zodat we het lidgeld zo laag mogelijk kunnen houden.
Onze vorige voorzitter Filip Coutigny was een voorstander om zoveel mogelijk eigen
jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal. Kristof Lobeau, onze nieuwe
voorzitter, heeft dezelfde ambitie. Hij is zelf oud-jeugdspeler, al vele jaren afgevaardigde van verschillende ploegen en vader van jeugdspelers.
Tot slot wil ik Filip Coutigny, Lauretto Deseure, Jacques Carpentier en Marc D’Hondt
bedanken voor hun jarenlange inzet voor KFC. Zij verkiezen geen deel meer uit te maken van het bestuur, maar ze blijven actief binnen de club als vrijwilliger in de verschillende werkgroepen. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers...

Sportieve groeten
Dirk Vandermarliere
Jeugdvoorzitter

KFC POPERINGE - HOOFDBESTUUR
Voorzitter
Kristof Lobeau

+32 486 86 21 58

Ondervoorzitter
Nog te bepalen

Secretaris – Gerechtigd Correspondent
Philippe Cailliau

+32 499 51 62 64

Penningmeester
Carlo Maertens

+32 495 21 80 53

Bestuursleden (alfabetisch)
David Beerlandt , Lauretto Deseure, Lode Hallewaert, Wouter Folens, Bertin Maerten ,
Dirk Vandermarliere, Paul Verstraete

Ondersteunende leden
Kris Liebert & Sven Polley (materiaalmeesters), Pieter Pouseele (verslaggever), Paul Samyn
(media en redactie), Maarten Verbeke (mental coach), Luc Vanmaeckelbergh (materiaal
matchen).

Uittredende bestuursleden
Filip Coutigny, Marc D'Hondt, Lauretto Deseure en Jacques Carpentier.

Info via secretariaat@kfcpoperinge.be

KFC POPERINGE - JEUGDBESTUUR
Voorzitter
Dirk Vandermarliere

dirk.vandermaliere@kfcpoperinge.be

0475 / 81 50 04

paul.lammertyn@kfcpoperinge.be

057 / 33 96 10

Sportieve Cel Jeugd + kantine
lauretto.deseure@kfcpoperinge.be

0473 / 41 73 94

Sociale Cel + verantw. evenementen
bart.battheu@kfcpoperinge.be

0497 / 31 78 47

Sportieve Cel Jeugd
albert.de.byser@kfcpoperinge.be

0472 / 25 06 58

Verantw. scheidsrechters + afgevaardigden
dominique.bovy@kfcpoperinge.be

0473 / 48 08 02

Verantwoordelijke PSD Jeugd
christophe.coget@kfcpoperinge.be

0476 / 54 85 15

Bestuurslid
johan.christiaen@kfcpoperinge.be

0473 / 54 68 26

Verantw. materiaal
sven.polley@kfcpoperinge.be

0460 / 94 01 62

Verantw. materiaal
kris.liebert@kfcpoperinge.be

0472 / 60 12 69

Bestuurslid
kristof.plessiet@telenet.be

0497 / 37 37 09

Ondervoorzitter
Paul Lammertyn

Bestuursleden
Lauretto Deseure

Bart Battheu

Albert De Byser

Dominique Bovy

Christophe Coget

Johan Christiaen

Sven Polley

Kris Liebert

Kristof Plessiet

SPORTIEVE COÖRDINATOREN
De sportieve lijnen van de jeugdwerking worden uitgezet door :

TVJO - Coördinator bovenbouw (U15 t.e.m. U21)
+ Voetbalschool
Tom Vandenbussche: visiebovenbouw@kfcpoperinge.be of
tvjo@kfcpoperinge.be of voetbalschool@kfcpoperinge.be 0473 / 88 65 62

Coördinator middenbouw (U10 t.e.m. U13)
Giovanni Deseure: visiemiddenbouw@kfcpoperinge.be

0478 / 57 01 47

Coördinator onderbouw (U7 t.e.m. U9)
Filip Logie: visieonderbouw@kfcpoperinge.be

0492 / 90 39 00

SCOUTING JEUGD
David Careje
Verantw. Scouting + hoofdscout
scoutingjeugd@kfcpoperinge.be
0496 / 78 37 96

Andy Boury
Scout
andy.boury@telenet.be

Wannes Pareyn
Scout
wannes_pareyn@hotmail.com

0497 / 16 83 99

0496 / 79 30 46

SPECIFIEKE TRAINERS
Performance coaches
Gino Deklerck

Wannes Pareyn

Physical Coach bovenbouw
deklerck.dubois@telenet.be

0468 / 58 09 96

Physical Coach U12 + U13
wannes_pareyn@hotmail.com 0496 / 79 30 46

Techniektrainers
Steve Debel

Steven Larnou

Techniektrainer U8 + U9
steve.debel@telenet.be

0472 / 32 56 49

Techniektrainer U10 + U11
steve.larnou@outlook.com

0479/ 95 44 36

Keepertrainer bovenbouw
olivier.jaecques@telenet.be

0498 / 48 81 97

Keepertrainer bovenbouw
gellynckrik@gmail.com

0494 / 40 43 52

Keepertrainer middenbouw
jintesurmont@hotmail.com

0494 / 08 68 56

Keepertrainers
Olivier Jaecques

Rik Gellynck

Jinte Surmont

Onze eerste “Futbalista Ambassadrice” Elise Vanhamme:

“Op termijn een meisjesploeg bij KFC”
Meer en betere” Futbalista's” of voetballende meisjes: daar streeft Voetbal
Vlaanderen, samen met de clubs, naar.
Voetbal voor meisjes is uiteraard geen
ander spelletje, maar de benadering is
dat wél. Daarom heeft Voetbal Vlaanderen de clubs aangesproken om binnen
hun vereniging een “ambassadrice” aan
te duiden die de voetballende meisjes
kan helpen op alle extra-sportieve vlakken. Bij KFC Poperinge wordt Elise Vanhamme die ambassadrice. Ze is niet alleen een jonge ex-speelster en nu trainster bij KFC, maar ook een vrouw met pit
én met ambitie. Op haar 29ste is deze
Poperingse juriste al lid is van de Ethische Commissie van Voetbal Vlaanderen
en van de Integriteitscommissie van de
KBVB.
Elise Vanhamme rolde per toeval in de
voetbalsport. Ze kwam met haar papa
(die in september 2020 helaas overleed)
veel naar KFC Poperinge kijken. KFCkantinebeheerder Jacques Carpentier
(familie van Elise) zocht nog vrijwilligers
om mee te helpen op drukke dagen in de
kantine en Elise was meteen enthousiast.
“Voetballen deed ik toen nog niet”, vertelt Elise, “een meisjesvoetbalclub in de
buurt was er ook niet, behalve in Merkem. Toen ik aan de KU Leuven ging stu-

Elise Vanhamme (29) helpt de voetballende
meisjes bij KFC (foto PSP)

deren (Elise is juriste met een specialisatie in sportrecht) begon ik recreatief te
voetballen”.
En toen ging het snel voor de getalenteerde Elise: ze speelde met de universitaire ploeg van zowel het veld- als het
zaalvoetbal in de interuniversitaire competities. Dat vroeg om méér: ze werd lid
van eerst KBS Westhoek en later van SK
Reningelst. “Toen er in Reningelst een
trainerscursus werd georganiseerd, raadde mijn papa me aan om die te volgen,
wat ik ook deed”, blikt Elise terug.

En vermits ik fysiek wat begonnen te sukkelen met blessures aan enkels en knieën
leek een trainersjob me aangewezen als
ik in het voetbal wou blijven”. Elise speelt
inmiddels zelf niet meer.
TVJO TOM VANDENBUSSCHE
KFC-Jeugdverantwoordelijke Tom Vandenbussche wist wél meteen wie van de
geslaagde trainers hij moest aanspreken.
“Ook al omdat ik bij KFC mijn praktijkexamen had gedaan”, lacht Elise.
“Bovendien leek het mij het beste om
hier mijn trainersloopbaan te starten: ik
ken er iedereen”.
En zo gaat Elise straks voor het tweede
jaar als trainster van de U8 van start.
“Een heerlijke leeftijd”, ervaarde ze al.
“Ze moeten niet helemáál van op nul beginnen en tegelijk kunnen ze nog zoveel
leren. Ik haal er zelf ook energie uit. Het
is ook prettig om te zien dat de spelertjes
na verloop van tijd beginnen snappen
wat je uitlegt en dat je dan ook het resultaat op het veld ziet”.
FUTBALISTA’S BIJ KFC POPERINGE
Intussen was Elise ook als juriste benaderd door de voetbalbonden om deel uit
te maken van de hogergenoemde commissies. En toen het Futbalistaproject
werd opgestart, haakte Elise meteen aan
voor KFC Poperinge en volgde ze een opleiding bij de bond.

“Jonge meisjes die willen leren voetballen moeten dat nu nog vaak samen doen
met jongens. Voor de meisjes blijkt dat
niet altijd zo evident te zijn”. In, bijvoorbeeld, Lokeren snapten ze dat al eerder:
de drie bestaande voetbalclubs richtten
daar samen een meisjesploeg op
"Femina Lokeren". “Daardoor is de drempel lager voor de meisjes, en de vriendschappen die ontstaan blijven na jaren
nog bestaan”, zo ervaarde één van de Lokerense oprichters.
Is dat ook de bedoeling bij KFC Poperinge? “Ja”, bevestigt Elise Vanhamme, “op
termijn willen we een volledige meisjesploeg in competitie brengen. De buren
van KBS Westhoek hebben geen jeugdopleiding, dus concurrentie is dat niet,
wel integendeel. Er zijn nu slechts een 5tal meisjes die spelen in de KFCjongensploegen. Door het succes van de
Red Flames (de nationale vrouwenploeg)
zijn echter steeds meer meisjes geïnteresseerd in voetbal, maar durven ze zich
niet inschrijven. Welnu, ik zal hen en hun
ouders proberen te overtuigen om het
wél te doen. Het is trouwens goed dat
meisjes hun eerste voetbalpasjes bij de
jongens zetten: het tempo ligt ietsje hoger en het is ook iets fysieker. Dat kan later van pas komen bij de ontwikkeling”.
Dat meer meisjes willen voetballen,
brengt uiteraard ook enkele uitdagingen
voor de clubs met zich mee. Hoe integreer je de meisjes in de gemengde
teams?

Wat zijn de specifieke sporttechnische
zaken waar je rekening mee dient te houden in deze teams? Welke specifieke omkadering of aanpak heeft een meisje nodig? Kies je er als club voor om meisjesteams te vormen of bied je enkel gemengde teams aan? Wanneer zetten
speelsters van je club de stap naar een
vrouwenteam? Hoe werk je samen met
de club om het meisjesvoetbal in de regio te versterken? En hoe bereik je ook
meisjes met een migratieachtergrond?
“Meisjes hebben hun specifieke probleempjes en zorgen: daarom ben ik als
ambassadrice het aanspreekpunt. Ik ben
er om de jonge Futbalista’s te helpen
waar het kan op allerlei vlakken, maar
niet op het sportieve: dat is de taak van
de trainers. Bedoeling is dat ze met al
hun grote en kleine vragen en problemen
bij mij komen en dat we die samen proberen op te lossen”.
GEEN “GOUDEN PUMP” MEER
Elise Vanhamme kan zich overigens opwinden over de vroegere benadering van
vrouwenvoetbal. “Het is een uitstekende
zaak dat er nu ook een Gouden Schoen
wordt uitgereikt bij de vrouwen omwille
van de voetbalkwaliteiten; vroeger had je
de “Gouden Pump”: dat was geen speelster, maar wel de vriendin of vrouw van
een profvoetballer omdat ze toevallig
mooi was. Komaan zeg, als we zo begin-

nen...”, lacht ze deze vroegere verkiezing
weg.
NOG DREMPELS
Voetbal Vlaanderen heeft begrepen dat
het zo niet verder kon en heeft het project Futbalista opgestart. Of meisjes nu
starten met voetballen, vrouwen zich inschrijven voor de trainerscursus, of clubs
een workshop volgen om te starten met
een meisjeswerking, … Futbalista omvat
het allemaal.
Meer en meer meisjes in Vlaanderen zijn
actief op en naast het terrein. Met meer
dan 28000 zijn ze intussen of een groei
van 35%.
Toch start bijna 1 op 4 meisjes pas met
voetballen na hun 12de. Dat geeft aan
dat er nog bepaalde drempels zijn waar
de meisjes (en hun ouders) tegenaan
botsen. “Samen met de club moeten we
deze drempels wegwerken en de meisjes
op een gelijkwaardige manier verwelkomen en omringen”, zegt Elise. “Op die
manier zal de goesting groeien tot een
echte passie. De omgeving moet weliswaar nog meisjes- en vrouwvriendelijker
kunnen. En net daarom is het project
Futbalista opgestart!” (PSP)
Meisjes/ouders die meer inlichtingen willen over het project kunnen Elise Vanhamme contacteren op:
elisevanhamme@gmail.com

CHARTERS OF GEDRAGSDCODES
KFC Poperinge heeft een aantal gedragscodes of “charters” opgesteld voor zowel,
spelers, ouders, trainers, besturen, délégués, enz... Een gedragscode is een set
van gedragsregels. De mensen waarvoor deze regels zijn bedoeld, moeten zich eraan houden. Doel hiervan is het gedrag van deze groep mensen binnen de ethisch
wenselijke normen te krijgen en te houden. Een gedragscode kan zowel gelden
voor (inter)nationale organisaties als binnen individuele organisaties en verenigingen. Club stellen deze gedragscodes op voor de leden van de organisatie. In
deze informatiebrochure hebben wij onvoldoende plaats om al deze charters integraal te publiceren, maar u kan ze wel allemaal lezen op onze website
www.jeugdkfcpoperinge.be onder “Info KFC Jeugd”.
Hieronder vindt u wél integraal het belangrijke charters voor spelers en ouders.

Gedragscode voor spelers en ouders
KFC Poperinge wil dat álle leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen als voetballer. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport is belangrijk bij KFC Poperinge. Daarom willen we actief werken aan de bewustwording bij spelers en ouders op dat vlak.
Hiermee geven we meteen ook aan dat voetbal binnen KFC Poperinge een fantastisch middel is om mensen waarden en normen mee te geven en dit alles in combinatie met het enthousiasme, de ontspanning en het plezier.
KFC Poperinge wil met deze gedragscode en bijhorende regels een sfeer creëren
waarin iederéén zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze voetbalclub kan gedragen.
De rode draad die doorheen onderstaande gedragscode loopt is: de sportiviteit, het
respect en het familiegevoel. Het bestuur en de diverse commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de spelers, trainers, begeleiders en ouders hebben
een belangrijke verantwoordelijkheid én een voorbeeldfunctie voor wat betreft het
uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen
sancties volgen.
Lees op de volgende pagina’s de integrale gedragscode:

Algemeen
De spelers/ouders kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact
opnemen met de Coördinator of met de TVJO indien een voorafgaand gesprek met
de betrokken trainer geen oplossing opleverde.
Het intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden door KFC Poperinge. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers/ouders
worden gemeld.
Spelers kunnen in de loop van het seizoen in samenspraak met trainer/coördinator/
TVJO , verplaatst worden van niveau (vb.: van provinciaal naar gewestelijk en omgekeerd) en dit altijd in functie van de speler, met als bedoeling de speler op zijn niveau te laten spelen en de speler te helpen bij zijn of haar ontwikkeling.

Gedragscodes voor spelers
Tijdens de trainingen
Alle hieronder beschreven gedragsregels worden strikt opgevolgd door de spelers. De
trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per
ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen.
•

Elke afwezigheid voor een training wordt TIJDIG vooraf gemeld. In geval van
ziekte wordt tevens de (vermoedelijke) duur van de afwezigheid gemeld.

•

Elke speler is ministens een kwartier vóór het begin van de training aanwezig.

•

Elke speler groet zijn trainer, afgevaardigde en coördinator bij aankomst én vertrek in de club.

•

Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, iPod, sieraden, enz..) of
grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

•

De spelers bewaren orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak. Zowel voor
als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is.

•

Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers.

Vooraleer de spelers zich naar het veld gegeven, controleren ze of kleren en
schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden, vanaf november t.e.m februari wordt getraind met lange broek
en lange mouwen.
•

Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is,
tot hij toestemming krijgt van zijn eigen trainer.
•

De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen.
Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd.
•

•

Het gebruik van obscene, beledigende taal wordt direct gesanctioneerd.

Na de training wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd of de trainer bepaalt
een beurtrol.
•

De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect
voor de tegenstander/medespelers. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie
tijdens de training worden bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training.
•

Vooraleer het omkleedcomplex te betreden worden BUITEN de voetbalschoenen
en eventueel de ballen schoongemaakt, hou de kleedkamers proper!! Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal gesanctioneerd worden.
•

•

Elke speler vanaf U10 neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche.

Het nuttigen van alcoholische dranken, drugs en roken zijn ten strengste verboden.
•

Tijdens de wedstrijden
•

De meeste bovenstaande gedragsregels tijdens de trainingen gelden uiteraard
ook voor de wedstrijden.

•

Elke speler biedt zich voor en na de wedstrijd aan in zijn club outfit (training)

•

Ongewettigd 'te laat' komen op een wedstrijd betekend automatisch dat je
bankzitter wordt tijdens de wedstrijd en dat de trainer niet meer verplicht is om
de speler minstens 50% van de wedstrijd te laten spelen.

Spelers ( vanaf U13 ) dienen steeds hun identiteitskaart mee te brengen: indien ze
deze niet kunnen voorleggen, kunnen ze NIET DEELNEMEN aan een wedstrijd. Voor
de spelers jonger dan 12 jaar is het verplicht in het bezit te zijn van een zgn. KIDS-ID.
Deze kaart kan worden aangevraagd bij het stadsbestuur en kan ongeveer na 3 weken afgehaald worden.
•

De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden,
opwarming en wedstrijdbespreking.
•

De spelers zijn het visitekaartje en uithangbord van onze club. Zij brengen de
naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het
terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay,
sportiviteit en algemeen gedrag kan het jeugdbestuur op advies van de trainer en in
samenspraak met de TVJO/Coördinator een sanctie uitspreken.
•

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

•

Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd.

Een KFC-speler is een belangrijke ambassadeur van de KFC waarden en normen en
draagt deze dan ook uit naar de andere ploegen en de omgeving.
•

Gedragscodes voor ouders
Voetbal moet in de eerste plaats staan voor spel en plezier! Onze club is en blijft
een familiale club waar de ambiance van ouders, familieleden en supporters belangrijk is.
Om de sfeer op en rond de velden positief te houden, is het belangrijk dat ouders,
familieleden,… enkele afspraken respecteren.
•

Aan de ouders van elke KFC-speler wordt met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, enz….) voor alle jeugdspelers van KFC te supporteren!!!

•

Spelers positief aanmoedigen, maar geen tactische en technische aanwijzingen
geven, want ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door
KFC aangestelde trainer/opleider komen.

•

Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen,.. die mensen kunnen
ook fouten maken.

•

De ouders blijven tijdens de wedstrijd achter de omheining/reclameborden van
het veld.

•

Ouders worden om organisatorische redenen niet meer toegelaten in de kleedkamers vanaf U8

•

De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door ouders met betrekking tot de activiteiten van een speler.

•

Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de TVJO, coördinator of
sportieve cel. Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen. Al blijft de trainer het eerste aanspreekpunt.

•

Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper! Steun hem dan ook als
het eens minder loopt.

•

Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk.

•

Ongeacht het klassement van onze ploegen, streven onze ouders, familieleden,
… altijd “het kampioenschap van de beste supporters in de gezelligste club” na.

Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging, we hopen dan ook dat
alle ouders de nodige ‘fairplay’ aan de dag leggen en bijdragen tot de positieve uitstraling van de club.

Gedragscode voor FAIR PLAY
Het spreekt vanzelf dat KFC Poperinge sportiviteit of Fair Play hoog in het vaandel
draagt.
1.

Respect voor de spelregels

2.

Respect voor de scheidsrechter en de officials

3.

Respect voor je eigen club

4.

Respect voor de tegenstrever

5.

Respect voor je medematen

6.

Respect voor ALLE collega voetballers

7.

Respect voor de supporters van andere ploegen.

8.

Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)

Charter speelgelegenheid
Als streefdoel stelt KFC Poperinge dat iedere geselecteerde speler gemiddeld 50%
per wedstrijd speelgelegenheid krijgt, tenzij er inbreuken werden vastgesteld op de
clubnormen/clubwaarden. Die normen en waarden zijn:
•
Voldoende aanwezigheid op training
•
Kledij in orde
•
Niet te laat komen
•
Geen flagrante overtredingen en of onsportief gedrag van speler of ouder
•
Geen verbaal geweld tegenover scheids, of collega’s, ...
•
Wie zijn identiteitskaart vergeten is, kan niet spelen !!
Met het oog op selecteren richting beloften, eerste ploeg kan de U21 trainer in beslissen af te stappen van het principe. Vijfentwintig minuten (25’) moet echter het
minimum streefdoel blijven.
Objectief bewaken van deze principes gebeurt via het wedstrijdverslag in te vullen
door de trainers in het programma Pro Soccer Data
Dit wordt ook op het terrein opgevolgd door de jeugdcoördinatoren.

KFC POPERINGE JEUGD

KFC-VOETBALSCHOOL (U6)
Voor wie ?
Voetbalclub KFC Poperinge doet met de KFC Voetbalschool
( of soms ook nog wel eens de U6 werking genoemd ) een
heel specifiek voetbalaanbod voor kinderen - zowel jongens als meisjes - vanaf 4 jaar (°2016-°2017).

Trainingen
Vanaf 18 augustus 2021 tot eind april 2022 biedt KFC Poperinge de mogelijkheid om wekelijks een uurtje te komen voetballen op de velden van de Stedelijke Sportzone, telkens op
woensdag van 16:00 tot 17:00 u. In januari en fabruari zijn er (na een korte winterstop) indoortrainingen voorzien.
Tijdens de trainingen wordt de nadruk gelegd op het principe “de bal & ik” en leren de kinderen op een speelse manier voetballen. Er wordt o.m. nadruk gelegd op de ontwikkeling
van sport- en spelvaardigheden, van algemene motorische basisvaardigheden en van enkele specifieke voetbalvaardigheden (dribbelen, leiden, trappen,...).

Lidgeld
Het lidgeld bedraagt 180 €: een trainingspak is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Via uw mutualiteit kan u een deel van het inschrijvingsgeld recupereren. Informeer
bij uw mutualiteit en vraag een betaalattest aan de KFC-administratie.
De spelertjes mogen twee “testtrainingen” gratis meemaken om te zien of ze zich
zullen amuseren, maar de ouders moeten zich eerst melden via mail
tvjo@kfcpoperinge.be. Na de testtrainingen kan er eventueel worden ingeschreven
zodat de administratieve zaken (verzekering,…) in orde zijn. Er zijn twee vaste inschrijvingsdagen, nl. op woensdagen 1 en 15 september, telkens van 16 tot 18:00 u.

Contact
Meer info bij jeugdverantwoordelijke Tom Vandenbussche tvjo@kfcpoperinge.be of
voetbalschool@kfcpoperinge.be - 0473 / 88 65 62

ONDERBOUW: U7 - U8 - U9

U7
Trainers

Ploeg

GSM

E-mail

Guillaume Bovy

GU7

0496 / 39 34 09

ggbovy@gmail.com

Klaus Rosseel

GU7

0499 / 11 54 92

klaus.rosseel@skynet.be

Jonas Steenhoudt

GU7

0473 / 30 08 41

jonas.steenhoudt@gmail.com

Seppe Spenninck

GU7

0493 / 05 17 01

seppespenninck@gmail.com

Trainingsdagen
Maandag: 17:30 - 18:30 u.

Terrein: F

Woensdag: 17:30 - 18:30 u.

Alle trainers zijn per mail bereikbaar op het mailadres: U7@kfcpoperinge.be
Verantwoordelijke coördinator: visieonderbouw@kfcpoperinge.be

U8
Trainer

Ploeg

GSM

E-mail

Tobias Battheu

PU8

0496 / 38 94 96

tobiasbattheu2001@gmail.com

Wim Nuytten

GU8

0478 / 36 10 32

nuyttenwim@gmail.com

Elise Vanhamme

PU8

0493 / 73 37 28

elisevanhamme@gmail.com

Achile Quinten

teamtrainer 0493 / 16 43 01

achilequinten@gmail.com

Killian Robyn

teamtrainer 0475 / 45 37 42

kilianrobyn8@gmail.com

Trainingsdagen
Maandag: 18:00 19:00 u.

Terrein: B1 / B2

Woensdag: 18:00 19:00 u.

Alle trainers zijn per mail bereikbaar op het mailadres: U8@kfcpoperinge.be
Verantwoordelijke coördinator: visieonderbouw@kfcpoperinge.be

U9

Thomas Verstraete

PU9

0479/ 60 39 51 verstraete.thomas@telenet.be

David Careje

PU9

0496/ 78 37 96 careje.mestdag@outlook.be

Jinte Surmont

GU9

0494/ 08 68 56

Seppe Gybels

jintesurmont@hotmail.com

teamtrainer 0468/ 34 80 12 seppegybels10@gmail.com

Eddy Boury

PU9

0473/ 49 20 36

bouryeddy@gmail.com

Trainingsdagen
Maandag: 18:00 - 19:00 u.

Terrein C

Woensdag: 18:00 - 19:00 u.

Alle trainers zijn per mail bereikbaar op het mailadres: U9@kfcpoperinge.be
Verantwoordelijke coördinator: visieonderbouw@kfcpoperinge.be

G-KRAKS
Kinderen met een beperking hebben niet altijd het geluk aan te kunnen sluiten bij
een reguliere sport - of voetbalclub. In de vrijetijd- en sportwereld zijn er voor die
kinderen van 5 tot 16 jaar heel weinig mogelijkheden.
KFC Poperinge biedt hen met het G-voetbalteam echter wel fantastische mogelijkheden, ... een echte voetbalclub. Een club waar ze zich, ondanks hun beperkingen,
toch geapprecieerd voelen. Ze trainen en bewegen (van aangepaste (bal)spelletjes
tot voetbal spelen), spelen (aangepaste) wedstrijden, krijgen een echte uitrusting, ...
en een eigen plaatsje in een echte voetbalkleedkamer.

Trainer

Trainingsdagen

Wesley Ares (0476 75 31 45)
wesley.ares@skynet.be

Vanaf 20 augustus om de 2 weken op
vrijdag telkens van 19:15 tot 20:15 u. om
terrein B2

Coördinatie en vragen?
Bart Battheu
bart.battheu@kfcpoperinge.be
0497 / 31 78 47

MIDDENBOUW:
U10 - U11 - U12 - U13

U10
Jelle De Poortere

GU10

0475/259216

jelledepoortere147@gmail.com

Nico De Ruyck

PU10

0497/879396

nico.deruyck@hotmail.com

Xander De Ruyck

PU10

0498/653667

xander.deruyck1@gmail.com

Steven Larnou

Techniek

0479/954436

steven.larnou@outlook.com

Serge Noppe

GU10

0498/151714

serge8870@yahoo.com

Trainingsdagen
Dinsdag: 18:00 - 19:15 u.

Terrein: F

Donderdag 18:00 - 19:15 u.

Alle trainers zijn per mail bereikbaar op het mailadres: U10@kfcpoperinge.be
Verantwoordelijke coördinator: visiemiddenbouw@kfcpoperinge.be

U11
Nicolas Vanbelleghem

PU11

0479/901234 nicolasvanbelleghem@hotmail.com

Constant Monteyne

PU11

0491/400870

Steven Larnou
Thibaut Lobeau

Techniek 0479/954436
GU11

0499/628373

constant.monteyne@gmail.com
steven.larnou@outlook.com
thibaut.lobeau@hotmail.com

Trainingsdagen
Dinsdag: 18:00 - 19:15 u.

Terreinen: B1 en B2 Donderdag 18:00 - 19:15 u.

Alle trainers zijn per mail bereikbaar op het mailadres: U11@kfcpoperinge.be
Verantwoordelijke coördinator: visiemiddenbouw@kfcpoperinge.be

U12
Christoph Degraeve

GU12

0477/305520

degraevechristoph@hotmail.com

Wannes Pareyn

PU12

0496/793046

wannes_pareyn@hotmail.com

Trainingsdagen
PU12 maandag: 18:00-19:15 u.
(Terrein: F)

GU12 dinsdag: 18:00-19:15 u.
(Terrein: C)

Alle trainers zijn per mail bereikbaar op het mailadres: U12@kfcpoperinge.be
Verantwoordelijke coördinator: visiemiddenbouw@kfcpoperinge.be

U13
Alex Verlinde

PU13/GU13

0472/521565

alex.verlinde@telenet.be

Johnny De Gruyter

GU13

0473/725424

johnnydegruyter@gmail.com

Andy Boury

Vlinder

0497/168399

andy.boury@telenet.be

Trainingsdagen
dinsdag: 18:00-19:15 u.

Terrein A

donderdag: 18:00-19:15 u.

Alle trainers zijn per mail bereikbaar op het mailadres: U13@kfcpoperinge.be
Verantwoordelijke coördinator: visiemiddenbouw@kfcpoperinge.be

BOVENBOUW:
U15 - U17 - U21

U15
Tom Minnekeer

GU15

0494/889994

tomminnekeer@gmail.com

Gino Deklerck

PU15

0468/580996

deklerck.dubois@telenet.be

Trainingsdagen
GU15
Maandag: 18:00 - 19:30 u.
Woensdag: 18:00 - 19:30 u.
Terrein: G

PU15
Dinsdag: 17:45 - 19:30 u.
Donderdag: 17:45 - 19:30 u.
Terreinen: G

Alle trainers zijn per mail bereikbaar op het mailadres: U15@kfcpoperinge.be
Verantwoordelijke coördinator: visiebovenbouw@kfcpoperinge.be

U17
Yoeri Torsy

PU17

0496/978567

yoeritorsy@hotmail.com

Jorim Louchaert

GU17

0491/172741

jorimlouchaert@hotmail.com

Trainingsdagen
GU17
Maandag: 19:30 - 21:00 u. (terrein F)
Donderdag: 19:30 - 21:00 (terrein A)

PU17
Dinsdag 19:30 - 21:00 u. (terrein B)
Donderdag: 19:30 - 21:00 (terrein C)

De trainer(s) zijn per mail bereikbaar op het mailadres: U17@kfcpoperinge.be
Verantwoordelijke coördinator: visiebovenbouw@kfcpoperinge.be

U 21
Axel De Ruyck

PU21

Johnny De Gruyter Vlinder BB

0496/867445

axel.deruyck1@gmail.com

0473/725424

johnnydegruyter@gmail.com

Trainingsdagen
Dinsdag: 19:30 - 21:00 u. (terrein G)

Vrijdag: 19:15 - 20:45 u. (terrein F)

De trainer(s) zijn per mail bereikbaar op het mailadres: U21@kfcpoperinge.be
Verantwoordelijke coördinator: visiebovenbouw@kfcpoperinge.be

Sociale cel
Jeugd
Naam

Maarten VERBEKE

E-mail
GSM

kopop@kfcpoperinge.be
0476 / 46 90 03

Tom VANDENBUSSCHE tvjo@kfcpoperinge.be
0473 / 88 65 63
Bart BATTHEU

bart.battheu@kfcpoperinge.be
0497 / 31 78 47

Kristof LOBEAU

kristof.lobeau@kfcpoperinge.be

Functie

Mental Coach + contact
Sociale Cel
jeugdverantwoordelijke
+ API
lid sociale cel + aanspreekpersoon OCMW
Voorzitter

0486 / 86 21 58
Glen SAEREMANS

saeremansglen@msn.com
0478 / 24 31 04

trainer B-ploeg + verantwoordelijke postformatie

Sportieve cel Jeugd
Naam

E-mail

GSM

Functie

Vandenbussche
Tom
Deseure Lauretto

tvjo@kfcpoperinge.be

0473/886562

sportieveceljeugd@kfcpoperinge.be

0473/417394

TVJO + Coördinator
bovenbouw
lid sportieve cel

De Byser Albert

sportieveceljeugd@kfcpoperinge.be

0472/250658

lid sportieve cel

Deseure Giovanni visiemiddenbouw@kfcpoperinge.be

0478/570147

Logie Filip

visieonderbouw@kfcpoperinge.be

0492/903900

Decroix Pedro

sportieveceljeugd@kfcpoperinge.be

0476/507250

Coördinator middenbouw
Coordinator onderbouw
lid sportieve cel

Careje David

sportieveceljeugd@kfcpoperinge.be

0496/783796

lid sportieve cel +
verantw. scouting

Communicatie
Naam

E-mail

GSM

Functie

Careje David

webmaster@kfcpoperinge.be

0496/783796

Samyn Paul

paul.samyn@telenet.be

0496/166292

Webmaster jeugd +
PSD
Redactie

Referee Ambassador
Naam

E-mail

GSM

Functie

Vandenbussche
Tom

visiebovenbouw@kfcpoperinge.be

0473/886562

TVJO + Coördinator
bovenbouw

Deseure Giovanni

visiemiddenbouw@kfcpoperinge.be 0478/570147

Logie Filip

visieonderbouw@kfcpoperinge.be

Coördinator middenbouw
Coördinator onderbouw

0492/903900

Futbalista Ambassadrice
Naam

E-mail

GSM

Functie

Vanhamme Elise

elisevanhamme@gmail.com

0493/733728

Verantwoordelijke
meisjes

Verantwoordelijke postformatie
Naam

E-mail

GSM

Functie

Saeremans Glen

saeremansglen@msn.com

0478/243104

trainer B-ploeg +
verantwoordelijke
postformatie

Wat te doen bij een voetbalongeval ... ?
Wanneer je op training of tijdens een wedstrijd een sportongeval hebt, dan moet u dit zo
snel mogelijk aangeven bij secretaris Philippe Cailliau via een formulier ongevalsaangifte.
Je kan een formulier verkrijgen via de afgevaardigde, de secretaris of downloaden via deze
website: www.jeugdkfcpoperinge.be/voetbalongeval.
U dient het formulier volledig te laten invullen door een arts. Let wel : indien er een tussenkomst nodig zal zijn van een kinesist dient dat ook vooraf vermeld te worden.
De formulieren moeten binnen de 14 dagen na het ongeval, samen met een klevertje van
de mutualiteit persoonlijk worden overhandigd aan de secretaris Philippe Cailliau ( Binnenkouter 59, 8970 Poperinge ) en dit enkel na een telefonische afspraak ( mobiel :
0499/516264 ).
Aansluitend krijgt u een afgiftebewijs van de secretaris en enkele dagen later zal u via het
secretariaat een brief ontvangen met een dossiernummer, een reglement en een attest
van herstel dat door de dokter na herstel moet ingevuld worden.
Hou alle rekeningen en doktersbriefjes bij. Het attest van terugbetaling mutualiteit, de rekeningen en het attest van herstel moet eveneens binnen gebracht worden bij de secretaris waarna u via overschrijving op uw rekening de niet gerecupereerde kosten terugbetaald
krijgt.
Het Federaal Solidariteitsfonds van de Voetbalbond komt enkel tussen in medische kosten
die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval. Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping, kosten kledij, kosten bril, hoorapparaten, ...
Het Federaal Solidariteitsfonds is géén verzekering. Indien men als speler beter wenst verzekerd te zijn ( zoals loonverlies, medische kosten, hospitalisatie, ... ) dan dient een privéverzekering afgesloten te worden.

Meer info en vragen:
secretaris Philippe Cailliau:
secretariaat@kfcpoperinge.be
0499 / 51 62 64

Prosoccerdata is een zogenaamd “player data management systeem” dat de sportieve administratie van onze club en vele andere
regelt.
We gebruiken het systeem al intensief bij de jeugd maar we willen/
moeten het nu doortrekken naar de eerste ploegen.
Er is de software zelf die draait op je brower (chrome, safari, firefox, edge,…) maar vooral de app op je smartphone is handig. Je
vindt er de trainingen waarop je verwacht wordt, maar ook de matchen en persoonlijke berichten. Ook de wedstrijdselecties en eventuele afgelastingen krijg je er te lezen.
Berichten die je krijgt in de app, krijg je ook in je mailbox.
Het is dus ook een oplossing
voor wie niet altijd z’n mailbox
checkt.
Binnenkort krijg je een mail
met je login en voorlopig paswoord. We dringen aan om die
te gebruiken in de app. Die app
kun je downloaden in de Appstore of GooglePlay.
Succes!

“KoP oP”, nieuw project van KFC Poperinge
KFC Poperinge pakt uit met een nieuw initiatief dat focust op het mentale
welzijn van iedereen binnen de club. “KoP oP, sterk met het hoofd”, zo
heet het project dat voorzitter Kristof Lobeau, TVJO Tom Vandenbussche
en mental coach Maarten Verbeke hebben opgezet. KFC werkt daarvoor
ondermeer samen met “Spectrum Poperinge” en met “De Vestingen Ieper”. Lees er meer over op www.kfcpoperinge.be.

Verantwoordelijke en mental coach is:
Maarten Verbeke - 0476 46 90 03
maartenverbeke80@gmail.com

Ouderdomseweg 5,
8970 Poperinge
KBVB 150

Tel. 057 33 76 74
ON / BTW BE 0428.755.341
IBAN: BE39 7383 1242 7019
secretariaat@kfcpoperinge.be
www.kfcpoperinge.be

