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Beste KM-vrienden
Bij de start van het nieuw seizoen hou ik me eraan om jullie allemaal een sportief
succesvol 2016-2017 te wensen.
Bruggestraat 29
8820 Torhout
050 22 01 10
www.kmtorhoutjeugd.be
kmtorhoutjeugd@gmail.com
v.u. Jan Strobbe

Het jeugdbestuur heeft samen met de sportieve leiding de voorbije maanden keihard gewerkt om alles op en top georganiseerd te krijgen. Zowel naar begeleiding
en omkadering als naar extra sportief (verfraaiing jeugdlokaal de velodroom) werd
er enorm veel werk verzet.
In een vereniging met een kleine 400 jeugdvoetballers is dat niet zo evident. Uiteraard kan het zijn dat er hier en daar iets niet helemaal loopt zoals gepland. We
staan altijd open voor kritiek zolang het maar opbouwende kritiek is.
KM Torhout is een bloeiende vereniging. Een vereniging die drijft op de wilskracht
van vele vrijwilligers. Een speciaal dank-je-wel voor deze mensen is dus zeker
niet misplaatst. We hopen dat we ook dit seizoen op jullie mogen blijven rekenen.
Hierbij doe ik dan ook meteen een oproep naar mensen die zich geroepen voelen
om zich te engageren. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Je bent zeker welkom.

steun de jeugd
breng een
bezoek aan

Jeugdlokaal
De VELODROOM

Helaas is het financiële aspect in jeugdvoetbal de laatste jaren exponentieel gegroeid. De uitgaven zijn, mede door bepaalde hervormingen, gestegen. We willen
dan ook een oproep doen naar alle spelers, ouders, supporters om massaal deel
te nemen aan de activiteiten die we organiseren. Elke euro wordt terug geïnvesteerd in de jeugdopleiding en komt dus ten goede van uw zoon/dochter.
Tot slot wil ik in naam van de jeugdwerking de verantwoordelijken van stad Torhout van harte bedanken dat zij onze smeekbede om een kunstgrasveld aan te
leggen, ter harte hebben genomen. De velodroom heeft een heuse make-over
ondergaan en deze is meer dan geslaagd.

Laten we er met z’n allen een onvergetelijk seizoen van maken.
KMT, One Team, One Family
Jeugdvoorzitter Jan Strobbe

Bezoek regelmatig de website van de jeugd

www.kmtorhoutjeugd.be

Woordje van jeugdmanager Kris Defreyne n.a.v. de start van het nieuw seizoen 2016-2017

Beste KM’ers,

Dit jaar is er niet alleen een nieuw voetbalseizoen, maar ook een nieuwe “grasmat” op de Velodroom.
We waren er al lang over bezig, deden vaak ons beklag, bleven maar kijken naar andere clubs die dergelijke mat konden
gebruiken, probeerden stad Torhout te overtuigen van de meerwaarde van een kunstgrasveld… En dat loonde uiteindelijk.
Nu kan onze jeugd ook genieten van een perfecte mat om te voetballen in (bijna) perfecte omstandigheden. Een welgemeende dank-je-wel aan Stad Torhout is hier dan ook echt op zijn plaats.
Dit is de eerste stap in de goeie richting, die de ganse KM-familie aan het varen is. Tal van andere nieuwe projecten ten
voordele van de ganse vereniging staan ons nog te wachten. Hiermee bedoel ik vooral de hernieuwde samenwerking met
ons eerste elftal. Spelers van de 1ste ploeg nemen het peterschap van onze jeugdploegen op. Daartegenover dient de
jeugdwerking in te staan als supporter nr 1 voor onze 1ste ploeg. Per leeftijdscategorie wordt hiervoor een apart sfeervak
georganiseerd in de (binnenkort) vernieuwde staantribune, ter ondersteuning van onze spelers.
Tijdens de voorbereiding van het nieuwe seizoen kregen een aantal jeugdspelers de kans om mee te trainen en te proeven
van wedstrijdminuten bij het eerste elftal. Dit moet de blijvende stimulans zijn van onze jeugdwerking, net zoals een gezin instaat en zorgt voor de toekomst van de kinderen. Klaar staan om bij te springen en te helpen. Op alle niveaus gaan
we er samen proberen iets moois van te maken.
Doorstroming van eigen jeugd naar de A-kern en doorstromen van eigen gewestelijke ploegen naar interprovinciale ploegen, kan alleen maar door er met zijn allen voor te gaan. De rode draad hierin is “POSITIVISME” en
“VERDRAAGZAAMHEID”. De negatieve dingen verwerpen en omzetten in ENERGIE om beter te worden. KRITIEK omzetten
in ENERGIE. Energie om de doelstelling van de KMT-jeugdwerking, ONE FAMILY, iedereen op zijn niveau BETER maken en
PLEZIER beleven, te verwezenlijken!

Ik ga er alvast voor, hopelijk jullie ook!
KMT, One Team, One Family

Sportieve groet
Kris

COMMUNICATIE
Blijf op de hoogte van de berichten op de
website van de jeugd.
Schrijf je in en ontvang een mail telkens
wanneer er een nieuw bericht verschijnt op
de site www.kmtorhoutjeugd.be.

Wekelijks verschijnt er ook een jeugdkrantje. Iedereen die voor dit seizoen
het jeugdkrantje elektronisch wenst te krijgen, kan dit door een mailtje te

sturen naar de webmaster jeugd: Diedrik Van Tieghem op het adres kmtorhoutjeugd@gmail.com.

De

www.kmtorhoutjeugd.be.
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Belangrijke info betreffende de sms-service van socceronline
Het nummer waarmee je een sms van KM Torhout ontvangt, is +32485369283.
Op dit nummer (+32485369283) kan NOOIT geantwoord worden.
Indien je toch wenst te antwoorden, moet dit op het gsm-nummer van de trainer!!!
Deze sms-service zal enkel gebruikt worden door de jeugdvoorzitter, jeugdmanager, TVJO of secretaris van
de club. NIET door de trainers zelf.
We gebruiken deze service enkel en alleen om afgelastingen mee te delen.
Deze mededelingen blijven ook via de andere kanalen (website, blogs, facebookpagina...) gepubliceerd
worden.

Busverplaatsingen

Bij verplaatsingen met de bus zijn spelers steeds verplicht de heen– en
terugreis met de bus mee te maken.
Uitzonderingen hierop kunnen enkel met toestemming van jeugdmanager Kris Defreyne en/of TVJO Johan Coudyzer. Deze moet
aangevraagd worden ten laatste voor de laatste training voorafgaande
de verplaatsing.
In de bus geldt het busreglement, die je terug kan vinden op de website.
Er wordt steeds een kwartier voor vertrekuur verzameld in jeugdlokaal de Velodroom. Op– en afstappen gebeurt vanaf dit
seizoen aan Tordaele, 50m verder op de speciale busparking.
Indien voldoende plaats, kunnen ouders steeds meereizen. Kostprijs 5 euro.
Exacte uren van vertrek worden gepubliceerd via de wekelijkse jeugdkrantjes.

Er is geen succes te behalen in een training
maar zonder training is er geen succes te behalen

Hard werken wint altijd van talent
Als talent niet hard werkt

Brief van een jeugdvoetballertje
Liefste mama, papa, oma, opa
Beste supporter
Weet je, ik voetbal graag!
Lekker op zaterdag of zondag samen met mijn vrienden tegen een bal trappen en nadien napraten, spelen, afspraken
maken, vriendinnetjes ontmoeten, stoer doen… Je weet wel al die dingen die een kind of puber net tot kind of puber
maakt.
Ik vind het trouwens ook fantastisch dat je er bij bent, dat je me aanmoedigt, dat ik steun krijg, maar... wees positief
en verstoor aub mijn leefwereld niet door te roepen of te schelden tegen de scheidsrechter, de tegenstander, de ouders
van de tegenstander, of .... erger nog tegen mijn eigen medespelers.
Want het zijn immers MIJN vrienden. En roep tijdens de wedstrijd niet steeds wat ik moet doen. Laat die taak over aan
mijn trainer. Ook thuis heb ik het liefst niet dat je op de wedstrijd terug komt.
Oh ja, ik wil nog zeggen dat ik altijd mijn best doe. De ene dag lukt het net wat beter dan de andere. En ik weet ook
dat er jongens of meisjes zijn die beter zijn dan ik, veel beter zelfs. Ik heb daar geen probleem mee, integendeel.
Ik vind dat zelf tof. Ik hoop dat jij dat ook vindt!
Weet je, ik voetbal graag. Laat mij en mijn vrienden dan ook voetballen!!!

Ps: gooi aub mijn briefje niet weg. Plooi het op, steek het in uw portefeuille en lees het elke keer opnieuw aan
het begin van een wedstrijd. En straffer nog, het hoeft zelf geen wedstrijd te zijn waar ik zelf aan deelneem!

Tijdens het tussenseizoen werd jeugdlokaal de velodroom opgeknapt. Het terras werd
vernieuwd, het dak werd hersteld, muren en ramen geschilderd en er werd een apart
toilet voor onze vrouwelijke klanten voorzien. Ook de verwarming is aan vernieuwing toe
en deze klus wordt in de komende weken tot een goed einde gebracht.
Deze verfraaiingswerken zijn voor het grootste deel het werk van een aantal vrijwilligers.
Daarom een welgemeend dank-je-wel aan iedereen die een steentje daartoe heeft
bijgedragen.
Zonder al deze vrijwilligers is het moeilijk om een bloeiende vereniging zoals KM Torhout,
draaiende te houden. Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe mensen om ons te helpen.
Heb je zin om ons team te versterken? Neem contact op met Jan Strobbe, Koen
Delafontaine, Francky Vanhooren, Kris Defreyne of Diedrik Van Tieghem. Hun gegevens
vind je allemaal terug op onze website.

Als Chef de Mission van de Nederlandse ploeg op het European
Datum/Tijd

Activiteit

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

Voorbereidingstornooi
Sportstadion Benny Vansteelant,
Torhout

21/10/2016
18:00 - 23:30

Kaarting jeugd
Jeugdlokaal de Velodroom, Torhout

Youth Olympic Festival heb ik er veel mee te maken: ouders van
talentvolle sporters. Vrijwel altijd hebben zij het beste met hun kind

voor, zolang ze maar de beste zijn, of dat in ieder geval binnen
afzienbare tijd zouden moeten worden. De beste van de wereld,
Europa of Nederland. Of anders in ieder geval van Amsterdam,
Rotterdam, Eindhoven of Manchester… In ieder geval: beter dan
zij zelf ooit zijn geweest (uitzonderingen daargelaten).
Voor dit soort ouders heb ik een belangrijke boodschap: focus je,
net als je kind, op het proces en niet op het resultaat. Kortom: zorg
voor bed, bad en brood, rust, reinheid en regelmaat.
Het zijn normale faciliteiten waarmee uw talentvolle zoon of dochter de top in zijn of haar tak van sport zou kunnen halen. Met de

01/11/2016 - 17/12/2016
Hele dag

IJstaartenverkoop

02/12/2016
18:00 - 21:00

Sinterklaasfeest duiveltjes
Grote kantine Velodroom, Torhout

nadruk op de woorden ‘zou’ en ‘kunnen’. Want verreweg het me-

rendeel van de talentvolle sporters haalt de top helaas niet. Laat
staan dat ze olympisch goud of Wimbledon winnen.
Natuurlijk, u mag gewoon blijven dromen over glansrijke prestaties
van uw kind. Maar plezier is en blijft de belangrijkste drijfveer waar-

01/01/2017 - 31/03/2017
Hele dag

Fototombola

08/01/2017
11:00 - 14:00

Nieuwjaarsreceptie jeugd
Jeugdlokaal de Velodroom, Torhout

28/01/2017 - 29/01/2017
18:00 - 03:00

Nieuwjaarsfeest jeugdwerking
De Mast, Torhout

15/04/2017
Hele dag

Paashappening dag 1
Sportstadion Benny Vansteelant,
Torhout

17/04/2017
Hele dag

Paashappening dag 2
Sportstadion Benny Vansteelant,
Torhout

29/04/2017 - 30/04/2017
18:00 - 03:00

Eindeseizoensbbq
De Mast, Torhout

om talentvolle kinderen aan topsport zouden moeten doen. Geld
en eeuwige roem zijn ondergeschikt en bovendien alleen maar
weggelegd voor de crème de la crème. Ja, daar zouden ook uw
kinderen bij kunnen horen natuurlijk. Het zou zeker kunnen.
Maar de kans dat ze tot die andere 99% behoren, is veel groter. Ik
hoor u al denken: kunnen we dan niet beter gisteren dan vandaag
stoppen met die veeleisende topsport?! Nee, nee, nee! Vooral

doorgaan! Want ook als je uiteindelijk geen medaille haalt, is de
weg naar de top (‘het proces’) voor ieder talent goud waard. Alle
ervaringen op die hobbelige weg komen in je latere, échte, leven
enorm goed van pas. Zowel zakelijk als privé. Vallen, opstaan en
weer doorgaan.
Het is nooit voor niets. Maar, beste sportouders, blijf vooral met
beide benen op de grond staan. Gebruik uw gezonde verstand en
staar u niet blind op medailles. Bescheidenheid siert de mens. En
als u toch een voorbeeld wilt nemen aan andere sportouders, kijk
dan eens naar Steffi Graf en Andre Agassi. Twee voormalige supersterren in het tennis die samen twee kinderen hebben. Wie hun

biografieën leest, komt erachter dat ze bepaald geen fijne jeugd
hebben gehad. Ze trainden zich helemaal suf om de tennistop te
bereiken, maar ze deden dat aanvankelijk vooral om hun bloedfanatieke vaders een plezier te doen.
Het is vast niet voor niets dat ze hun eigen kinderen, hoewel genetisch in het voordeel, niet hebben gepusht ook te gaan tennissen.
Integendeel. Ze doen aan voetbal, snowboarden en ballet. Niet
voor de poen en de prijzen, maar voor de lol. Omdat ze lekker samen willen sporten met hun vriendjes en vriendinnetjes. En Steffi
en Andre? Die hebben misschien wel meer plezier als ze naar hun
kinderen kijken dan ze zelf ooit in al die jaren op de tennisbaan

Koen Sap
Juridisch Adviseur
Nalatenschappen
050 22 17 17
Torhout

hebben gehad.
Pieter van den Hoogenband
www.telegraaf.nl

KM-Kledij nodig?
Bestel gemakkelijk online via

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

Abonnement eerste ploeg:
100 euro voor een staanplaats (75 euro voor ouders van jeugdspelers)
125 euro voor een tribuneplaats (100 euro voor ouders van jeugdspelers)
215 euro voor een VIP-tribuneplaats met receptie aan de rust (koffie – gebak – drankje)

Abonnement jeugd: 30 euro
Individuele toegang jeugdwedstrijd: 3 euro

Vind je een foutje op onze website of in onze communicatie? Laat het ons weten via
kmtorhoutjeugd@gmail.com

Heb je een berichtje voor het ka-imertje, een weetje van een ploeg, een
activiteit binnen KM ... mail naar info@kmtorhoutjeugd.be
AANDACHTSPUNTEN START TRAININGEN
Kom op tijd. Indien belet, verwittig op tijd de trainer.
Breng voldoende drank mee, ook voor tijdens de training.
Nieuwe schoenen eerst inlopen. Breng steeds je oude schoenen mee.
Verschillende soorten schoenen meebrengen: vaste studs (verplicht op kunstgrasveld), multistuds, loopschoenen.
Zorg steeds voor een regenjas.
Eet niet overmatig, kort voor de start van een training.

UITGANGSKLEDIJ VERPLICHT

WEDSTRIJDKLEDIJ VERPLICHT

NIEUWE WEDSTRIJDKLEDIJ

