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Bericht

Covid-pandemie

Stand van zaken vanaf 2 november 2020.
Alle competities zijn stop gezet.
Voorlopig geen oefenwedstrijden voor U6 t.e.m. U13.
Geen trainingen vanaf U14 t.e.m. 13 december 2020.
Geen trainingen voor U6 t.e.m. U13 van 2 november 2020 t.e.m. 8 november 2020.
Wekelijkse update betreffende trainingen voor de categorieën U6 t.e.m. U13.

Bericht

Eindejaarsactie jeugdwerking KM Torhout

Vanaf 15 oktober t.e.m. 23 december 2020 worden er cuberdons, snoepzakjes,
een lekkere rode, rosé en witte wijn en cava verkocht ten voordele van de jeugd.
De lekkere cuberdons kan je kopen per zakje van 200 gram en dit voor 5 euro.
Je kan ook een doos van 2 kg kopen voor 35 euro.
Snoepzakjes worden te koop aangeboden voor 3 euro.
De wijn kost 9 euro per fles of 50 euro per doos van 6 flessen.
Cava kan enkel per doos van 6 flessen aangekocht worden voor 60 euro.
Door de nieuwe maatregelen bieden we ook aan om online te bestellen. We hebben
jouw steun nu meer dan ooit nodig!
http://www.kmtorhoutjeugd.be/eindejaarsactie
Je wordt persoonlijk verwittigd wanneer de online bestelling opgehaald kan
worden. Contante betaling bij afhaling, liefst gepast, of via betaallink
https://app.clubcollect.com/payments/nl-BE/km-torhout-jeugd/eindejaarsactie-2020
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Winterregeling kledij vanaf 1 november 2020

Vanaf 1/11 is de winterregeling kledij van toepassing.
Dit betekent dat er moet getraind worden in lange broek en met trui of trainingsjas
met lange mouwen.
Stop steeds een regenjas, één of 2 paar handschoenen en een muts in je sporttas.
Zorg ervoor dat je, voor het spelen van wedstrijden, steeds je handschoenen mee
hebt, een thermisch ondertruitje of soupull en een lange, zwarte thermische broek
of zwarte kousenbroek.
Alle onderkledij van de spelers MOET dezelfde kleur hebben. Wij kiezen dus voor
ZWARTE onderkledij onder de wedstrijdshirt of -broekje.
Voor keepers is het interessant dat ze een extra outfit mee hebben om op te warmen.
Een 10-tal minuten voor het einde van de opwarming kan een keeper dan naar de
kleedkamer gaan om zijn (droge, warme) wedstrijdoutfit aan te trekken.
Zorg voor een muts, kap of pet om de (natte) haren te bedekken na het douchen.
Volg ook steeds de website voor info betreffende afgelastingen.
SPELERS DIE ZICH NIET HOUDEN AAN DE WINTERREGELING, WORDEN NIET
TOEGELATEN TOT DE TRAINING!
Deze regeling is van toepassing voor onder- en middenbouw (t.e.m. U15).

Bericht

Module speelwijze

16 oktober tot 15 november: aanvallen via centrum

FEEL GOOD tip van onze MENTAL COACH

COMPLIMENTENMAAND
"A compliment is verbal sunshine."
Probeer deze maand extra complimenten te geven aan jouw ploegmakkers en trainer.
Welke complimenten heb jij al gekregen?
#compliment #hebikalgezegd

Lifestyle tip(s) van de maand oktober

U7-U21
Zonder scheidsrechters geen voetbal. Bedank de scheidsrechter.
Denk aan een goede persoonlijke hygiëne.
U7-U12
Speel buiten zolang het kan.

Adressen

Alle info over de wedstrijden (adres - veld - uur…) vind je terug op
https://www.voetbalvlaanderen.be/club/1185/komende-wedstrijden

Bericht

Trooper

Bericht

Eerstkomende activiteiten tvv de jeugdwerking

15 oktober tot 23 december: eindejaarsactie verkoop wijn, cuberdons, snoepzakjes
19 december 2020: 6de Hector Tanghe Outdoor Winterhappening

Reisje of uitstapje boeken? Cadeautjes voor de communies bestellen?
Een nieuwe tuinset online kopen? Nieuwe sportkledij?
Of gewoon uw wekelijkse boodschappen online doen zodat u ze nog maar enkel
moet afhalen…
Surf eerst naar onze trooperpagina en kies dan uw shop. Jij betaalt geen cent meer
en de shop sponsort een percentage van uw aankoop aan onze jeugdwerking.
https://www.trooper.be/kmtorhoutjeugd

Onze partners

