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Begin dit jaar moesten we afscheid nemen van ere-voorzitter en
vertrouwenspersoon Raf Demol.

Bruggestraat 29
8820 Torhout
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kmtorhoutjeugd@gmail.com
v.u. Jan Strobbe

Johan Sabbe (krant van West-Vlaanderen) schreef deze mooie
tekst die tijdens de uitvaartdienst werd voorgelezen. Een eerbetoon.

Dag Raf
KM Torhout is in diepe rouw.
Vooral de jeugdwerking van onze voetbalclub hult zich in groot
verdriet.
Veel te vroeg moeten we afscheid van je nemen.

1942—2016

We zullen je zo missen.
Al sinds de fusie in 1992, toen KM ontstond, was je actief in ons jeugdbestuur.
Nog altijd, met intussen meer dan 23 jaar harde inzet.

In 2006 en 2007 ben je zelfs voorzitter van het jeugdbestuur geweest en vervolgens werd je erevoorzitter, een titel die je dik verdiende.
Nooit was het je te veel om de handen uit de mouwen te steken.

steun de jeugd
breng een
bezoek aan

Jeugdlokaal
De VELODROOM

Mee de tombola’s organiseren, als lid van de feestcommissie de speciale activiteiten schragen,
inspringen waar het nodig was.
Al ettelijke jaren was je de ombudsman binnen de jeugdwerking. Diegene die de plooien glad
streek als wrevel en discussie dreigden te ontsporen. Diegene die bij opzettend stormweer ervoor
zorgde dat de wind snel weer ging liggen. Het aanspreekpunt voor de jonge spelers, hun ouders,
de trainers, de afgevaardigden en het bestuur.
Je kon goed luisteren, Raf. Een grote gave. Je was kordaat als het nodig was, maar vooral aimabel en verzoenend. Heel sterk was je begaan met de jeugdspelers die in het eigen Torhout woonden. Je nam het voor hen op en pleitte ervoor om hen alle mogelijke speelkansen te geven.
We zullen je blijven herinneren als een man van zijn woord. Als je zei dat je er zou zijn, dan was je
er ook, onvoorwaardelijk. En als een man van trouw. Trouw aan zijn club en zijn principes.
Tot kort geleden, toen je gezondheid helaas almaar meer begon te sputteren, was je als een vader voor de jeugdwerking. Met liefde voor de sport die je zo dierbaar was. Tot dat grote, warme
hart van jou het plots begaf. En ons verweesd achterliet.

We zullen je missen, Raf. Heel erg missen.
Bedankt voor alles wat je voor ons en de jeugd betekend hebt.

Bezoek regelmatig de website van de jeugd

www.kmtorhoutjeugd.be

In geen enkele sport krijgt de scheidsrechter zoveel kritiek over zich heen als in
't voetbal, en dat zowel bij grote matchen als bij wedstrijden op lager niveau.
Scheidsrechters krijgen simpelweg te weinig respect, hier zijn 17 redenen
waarom ze het net wél verdienen:
1. Ze hebben geen vaste positie en lopen dus 90 minuten over het héle
veld.
Zij liever dan wij!
2. En ze moeten daarbij élk duel in het oog houden.
En dat zijn er heel wat op 90 minuten!
3. En natuurlijk continu checken of de bal de zij- of achterlijn passeert.
Want niet alle clubs kunnen zich lijnrechters permitteren.
4. Ze houden de tijd nauwlettend in de gaten, zéker als de match bijna
gedaan is.
Belangrijk!

5. En ze houden correct bij welke spelers gewisseld worden.
Yes, scheidsrechters hebben ook een administratieve job!
6. Scheidsrechters moeten altijd zéér snel beslissen over wedstrijdsituaties.
In een fractie van een seconde moeten ze fluiten!
7. En vervolgens de juiste gebaren hanteren om de fout aan te geven..
En dat zijn er niet weinig!
8. Maar ook aanduiden waar de overtreding exáct is gebeurd
Of gewoon even wijzen.
9. Fouten zijn niet áltijd zichtbaar en dat maakt de taak van scheidsrechter
niet gemakkelijk.
Ja, het kan dat de scheids het niet gezien heeft, dat is dan ook zeer menselijk.

10. Daarbij komt dat spelers soms bewust een fout bij de ander uitlokken,
zéker in de kleine baklijn.
En dat moet de scheids maar gezien hebben!
11. Scheidsrechters zijn soms streng, maar alleen als dat ook écht nodig
is.
Want jawel: soms is een rode kaart ook echt de verdienste van de speler.
12. Ze blijven onpartijdig, ook al wordt hun beslissing in twijfel getrokken.
In tegenstelling tot de spelers en supporters. ;-)

13. En vooral: ze blijven altijd rustig als onsympathieke supporters zich
laten gaan.
"Alleeee scheids!! Godverdoemeeee!"

ACTIVITEITENKALENDER
VOORJAAR 2016
Datum/Tijd

13/03/2016
13:00 - 18:00

Carnaval Torhout
Stad Torhout, Torhout WestVlaanderen

26/03/2016
Hele dag

Paashappening duiveltjes dag 1
Sportstadion Benny
Vansteelant, Torhout

28/03/2016
Hele dag

Paashappening duiveltjes dag 2
Sportstadion Benny
Vansteelant, Torhout

29/03/2016 01/04/2016
09:00 - 16:00

Paaskamp 2016
De Velodroom, Torhout

05/04/2016
19:00 - 20:00

Statutaire vergadering
Jeugdlokaal de Velodroom, Torhout

30/04/2016 01/05/2016
18:30 - 03:00

Eindeseizoens-BBQ
De Mast, Torhout

13/08/2016
Hele dag

6de jeugddag KM
Torhout
Sportstadion Benny
Vansteelant, Torhout

16/08/2016 19/08/2016
08:00 - 16:00

Voetbalkamp zomer
2016
De Velodroom, Torhout

20/08/2016
Hele dag

Tornooi
Sportstadion Benny
Vansteelant, Torhout

14. Of als den trainer zich laat horen.
Want zijn spelers doen nooit iets verkeerd, natuurlijk!
15. Terwijl scheidsrechters alléén maar hun job willen doen.
Een kaart krijg je alleen als je ze verdient ...
16. Ze hebben dé eindverantwoordelijkheid over een eerlijk wedstrijdverloop.
En dus ook over een eerlijke eindscore.
17. En ze verdienen dus echt wel ons respect, want laten we eerlijk zijn:
zonder scheidsrechter, geen voetbal!
Toch?

KM-Kledij nodig?
Bestel gemakkelijk online via

onlineshop.kmtorhoutjeugd.be
Op alle artikelen steeds 25% korting op de catalogusprijs

Activiteit

Uw logo op onze website?

Average/day
Hits

Files

Pages

Visits

KBytes

Jan 2016

24184

17921

2103

721

464110

Onze jeugdwebsite wordt gemiddeld

2016

24184

17921

2103

721

464110

ongeveer 500 keer per dag bekeken.

Dec 2015

17023

12744

1571

484

496271

Nov 2015

22141

16277

2118

595

552850

Oct 2015

20215

14784

1713

518

280981

Sep 2015

22650

16591

1807

542

264986

Jan Strobbe (0475 82 48 63) of Maurice

Aug 2015

22646

17123

1987

502

264794

Bolle (0477 45 57 09).

Jul 2015

13072

10189

1469

310

166561

Jun 2015

14791

11297

1622

357

211247

May 2015

14833

10491

1898

354

1006615

Apr 2015

9859

7387

950

456

2083696

Mar 2015

11284

8199

1009

517

2258237

Feb 2015

15646

11156

1164

596

3333614

Jan 2015

16778

11597

1241

633

3111684

VOOR 50 EURO SCHENKT U EEN WEDSTRIJDBAL EN WORDT ER EEN FOTO MET VERMELDING VAN UW NAAM / BEDRIJF OP ONZE
WEBSITE GEPLAATST.

2015

16747

12323

1548

488

1155792

2014

10108

7070

953

467

1166657

2013

7258

5281

830

418

1072627

2012

4696

3369

718

320

684813

Interesse?

2011

5574

4170

779

232

579623

Month

Dat rendeert!

Dit bewijzen de cijfers in tabel hiernaast. Interesse? Neem contact op met

www.kmtorhoutjeugd.be
Schenk een wedstrijdbal aan één van de jeugdteams van KM Torhout.

Neem contact op met Jan Strobbe (0475 82 48 63) of
Maurice Bolle (0477 45 57 09).

Gedragscode sociale media
Sociale media zoals Twitter, Facebook en nog vele andere bieden de mogelijkheid
te laten zien dat je trots bent op de voetbalclub waar je voor speelt. Tevens kunnen
ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van KM Torhout. Het is daarbij van
belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de vereniging, betrokken leden en

vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt KM Torhout van al de aan de vereniging verbonden personen en
leden om verantwoord met sociale media om te gaan.
 Je zet alleen berichten op sociale media in eigen naam en niet in de naam van KM Torhout.
 Op sociale media ga je op een respectvolle manier om met elkaar. Wat je zelf niet graag leest/hoort, schrijf je ook niet.
KM Torhout accepteert niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen
of op een andere manier te beschadigen. Ook uitingen van racisme en/of seksisme kunnen niet door de beugel.
 Ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Alles wat op internet wordt geplaatst kan daar na lange tijd nog worden
teruggevonden. Gebruik geen gegevens van medespelers, medewerkers van de club, andere mensen of zelf verzonnen
personen.

 Wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, dan moet je hun toestemming vragen.
 Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat niet met anderen via
sociale media. Maak daar melding van bij de sportief verantwoordelijken.

24ste PAASHAPPENING DUIVELTJES
De 24ste paashappening vindt plaats op zaterdag 26 maart en maandag 28 maart 2016.
Programma:
za 26/03 voormiddag: U7
za 26/03 namiddag: U8
ma 28/03 voormiddag: U9
ma 28/03 namiddag: U6 footfestival
Vrijwilligers die wensen mee te werken aan deze activiteit, kunnen
hun naam doorgeven aan Dirk Couwelier, Rudi Claeys, Joost Vereecke
of Koen Delafontaine.
We zijn ook op zoek naar scheidsrechters om alles in goede banen te
houden. Wie zich geroepen voelt, kan zijn/haar naam doorgeven aan
Oswald Deconinck.

Hard werken wint altijd van talent
Als talent niet hard werkt

Torhout Carnaval
Op zondag 13/03/2016 trekt de carnavalsstoet
weer door Torhout.
Na het succes van vorig jaar, willen we ook dit jaar
deelnemen aan deze stoet. Dit keer met als thema
KM was in the Far West.
We rekenen weer op een massale deelname. Alle info bij Francky Vanhooren en weldra op de website.

Voetbalvisie jeugdopleiding

Nuttige telefoonnummers

Vanuit een goede organisatie en blokvorming …
komen tot verzorgd en dominant voetbal …
met opbouw van achteruit …
maar met snelle diepgang en omschakeling als het kan.

Jeugdvoorzitter Jan Strobbe
0475 82 48 63
Ondervoorzitter Maurice Bolle
0477 45 57 09
Jeugdsecretaris & Webmaster website jeugd Diedrik Van Tieghem
0486 75 00 23
Penningmeester Ann Verkeyn
0472 21 04 97
Verantwoordelijke materiaal Bianca Degraeve
0472 53 54 31
Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding (TVJO) Kris Defreyne
0499 19 98 96
Jeugdcoördinator Rudy Benthein
0495 25 82 33
Jeugdcoördinator Johan Coudyser
0477 94 74 83
Jeugdcoördinator Bert Devoldere
0497 38 32 35
Vertrouwenspersoon Marina Waerlop
0471 20 59 33
Kinesist jeugd & hoofd medische staf Dieter Laleman
0479 39 44 83
Hoofdscout Stefaan Debever
0473 34 34 60
Verantwoordelijke bussen Rik Wydooghe
0477 53 02 56
Gerechtigd correspondent Michel Denolf
0489 10 29 77
Spoedgevallen AZ Sint-Rembert Torhout
050 23 27 76
Jeugdlokaal de Velodroom
050 21 52 12

Profiel jeugdspeler KM Torhout
Steeds de bal willen hebben.
Steeds een oplossing vooruit proberen te vinden.
Steeds een actie durven maken op alle plaatsen van
het veld.
Steeds de sterkste willen zijn in een 1 tg 1 duel.
Steeds een gezonde trainings- en wedstrijdmentaliteit
tonen.
Steeds fair play hoog in het vaandel dragen.

Ombudsdienst
Elke speler / ouder / medewerker die ontevreden is over de jeugdwerking, kan de ombudsdienst vragen om tussen te komen. De
vertrouwenspersoon is bevoegd voor de volledige jeugdwerking. In eerste instantie
probeert men steeds tot een vergelijk te
komen met de verantwoordelijke (trainer /
coördinator / TVJO / bestuurslid). De ombudsdienst is een laatste toevlucht. Deze
dienst zal alleen optreden als men geen
bevredigende oplossing heeft kunnen bereiken met de rechtstreekse verantwoordelijke.
Taakomschrijving ombudsdienst
Komt op vraag tussen bij problemen die
niet direct opgelost geraken.
Probeert steeds vanuit een serene sfeer en
met respect voor alle partijen te bemiddelen.
Zoekt naar een oplossing dat gedragen kan
worden door alle partijen.

Vertrouwenspersoon
Marina Waerlop
marina.waerlop@skynet.be – 0471 20 59 33

Koen Sap
Juridisch Adviseur
Nalatenschappen

Beste ouders
Denk eraan
Dit zijn kinderen
Dit is een spel
De trainers en afgevaardigden zijn vrijwilligers
De scheidsrechters zijn mensen

Dit is niet de Champions League

