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Beste wensen Module speelwijze 
De jeugdwerking van KM Torhout wenst iedereen binnen onze grote KM-familie een gelukkig, 01/01 - 01/02: Opbouwen van achteruit & opbouwen van achteruit beletten 
gezond, succesvol en sportief 2023 toe. (blokvorming)
Noteer alvast volgende data in jullie agenda:

vrijdag 6 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie jeugd KM Torhout - Jeugdlokaal de Velodroom FEEL GOOD tip van onze MENTAL COACH
zaterdag 11 februari 2023: Nieuwjaarsfeest jeugd KM Torhout - De mast FOCUS... Altijd scherp?

Week 1: Teamafspraken: let goed op in de wedstrijdbespreking, een scherpe 
Bericht   warming up en laat je niet afleiden tijdens de wedstrijd.
Nieuwjaarsfeest 11 februari 2023 Week 2: Individueel: hoe maak ik het team sterker, probeer de aandacht bij 
Zaterdag 11 februari 2023 staat hét nieuwjaarsfeest van onze jeugdwerking op het programma. jezelf te houden.
We nodigen iedereen uit in de Mast voor een lekkere maaltijd en een gezellig samen zijn Week 3: Gebruik een woord of een korte zin als je ziet dat de concentratie
met bingo. verminderd in het team.
We starten eraan om 18u30 stipt. Week 4: Sta niet te lang stil bij een gemaakte fout, focus op de rest van de wedstrijd.
Menu volwassene = 20 euro per persoon. Coach: CONCENTRATIE. Wat wil je graag in de wedstrijd gaan doen? 
Menu kind (t.e.m. U13) = 12 euro per persoon. Hoe ziet dat eruit? Is dit al vaker gelukt?
Schrijf op tijd in, want vol = vol. #CONCENTRATIE
Tickets zijn online te koop vanaf 2 januari 2023.

Lifestyle tip(s) van de maand januari
Bericht   U7-U21
Aangepaste prijzen jeugdlokaal De Velodroom Ga op tijd slapen. Een goede nachtrust is een must voor elke voetballer. 
Ten gevolge van de stijgende aankoopprijzen en stijgende energieprijzen, zien wij ons ook Kleed je warm genoeg voor een training en wedstrijd. 
genoodzaakt de prijzen in jeugdlokaal de Velodroom aan te passen. Zorg voor een gezond en gevarieerd ontbijt.
De prijs van frisdranken en gewone bieren stijgt naar € 2,20, alle warme dranken worden € 2,50. U7-U12
Alle andere dranken en versnaperingen blijven hetzelfde van prijs. Drink voldoende water, ook als het koud is.
Als jeugdbestuur kiezen we er bewust voor om de prijzen zo democratisch mogelijk te houden en U13-U21
dus geen drastische prijsverhogingen door te voeren. Geef rascisme geen kans.
We danken al onze bezoekers alvast voor het nodig begrip.
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Solden via trooper Adressen
Hopelijk heb je leuke pakjes gekregen onder de kerstboom! Smaakt dat naar meer? Alle info over de wedstrijden (adres - veld - uur…) vind je terug op 
Dan is ‘t goed dat de solden eraan komen! Weet dat je ons kan steunen wanneer je die solden https://www.voetbalvlaanderen.be/club/1185/komende-wedstrijden
online doet. Heel wat webshops zoals Bol.com, Coolblue, JBC, Torfs, Hema... 
willen KM Torhout Jeugd een percentje van jouw aankoopbedrag bij hen schenken. Bericht   
Het enige dat jij daarvoor moet doen is eerst naar www.trooper.be/kmtorhoutjeugd surfen Trooper
en daar naar de webshop doorklikken bij wie je wil shoppen. En dat zonder dat je soldekes Reisje of uitstapje boeken? Cadeautjes voor de communies bestellen? 
jou ook maar een cent meer kosten, hé! Een nieuwe tuinset online kopen? Nieuwe sportkledij? 
Dankjewel alvast om aan ons te denken wanneer je online shopt. Of gewoon uw wekelijkse boodschappen online doen 
PS: Die webshops willen ons niet alleen tijdens de solden, maar het hele jaar door steunen, zodat u ze nog maar enkel moet afhalen…
dus www.trooper.be/kmtorhoutjeugd is het hele jaar door the place to be als je online shopt 😉. Surf eerst naar onze trooperpagina en kies dan uw shop. 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/kmtorhoutjeugd Jij betaalt geen cent meer en de

shop sponsort een percentage van uw aankoop aan onze jeugdwerking. 
Bericht   https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/kmtorhoutjeugd
De KM Torhout Voetbalspelen Voor alle duidelijkheid: uw aankopen blijven volledig anoniem.
Tijdens de komende krokusvakantie, op maandag 20 en dinsdag 21 februari 2023, organiseert de 
jeugdwerking van KM Torhout opnieuw een uitdagende voetbalstage o.l.v. 
Alexander Dedeyster en Gert-Jan Joseph.
Wil je er bij zijn, aarzel dan niet om je snel in te schrijven!
We organiseren de stage onder de naam: ‘de KM Torhout Voetbalspelen’ waarbij het de 
bedoeling is om lekker te voetballen en ons hierbij te amuseren en nieuwe zaken bij te leren, maar 
daarnaast worden er ook opnieuw een aantal alternatieve sporten aangeboden. 
Op deze manier zullen jullie tijdens deze 2 dagen een zeer gevarieerd aanbod van Bericht   
sporttechnische oefeningen aangeboden krijgen. KM Torhout Jeugd op instagram
Om dit allemaal te kunnen realiseren werken we ook nauw samen met de Sint-Rembert school Volg KM Torhout Jeugd op instagram: kmtorhoutjeugd
waardoor we de accommodatie ter plaatse kunnen gebruiken om alternatieve sporten Bezorg ons je foto's via  secretariaat@kmtorhoutjeugd.be.
aan te bieden.
Online inschrijven Bericht   

Generatie rookvrij
Ter herinnering: er geldt een algemeen rookverbod op alle sportaccommodaties van
stad Torhout.

Bericht   
Aanbiedingen webshop
Profiteer nu van heel interessante aanbiedingen op onze webshop.
www.snpwear.be/clubshop/product-categorie/km-torhout



Onze partners



dag uur aard thuisploeg - bezoeker wedstrijdshirt afgevaardigde(n) terrein scheidsrechter

vrijdag 6 januari 2023 14:00 V KMT B - SP Keiem groen Joost V1 Ref. : Nog aan te duiden

zaterdag 7 januari 2023 10:00 V IPU11 - FCV Dender EH groen Wouter V S2 Ronny Cornille

zaterdag 7 januari 2023 10:00 V PU11 - FCV Dender EH groen Marnix S2 Geert Ost

zaterdag 7 januari 2023 10:00 V IPU15 - FCV Dender EH groen Lorenzo - Ian - Jurn V1 Ref. : Soulliaert Rhûne Johan

zaterdag 7 januari 2023 10:00 V FCV Dender EH - PU8 groen groen Jeroen

zaterdag 7 januari 2023 10:00 V FCV Dender EH - PU8 zwart groen

zaterdag 7 januari 2023 10:00 V FCV Dender EH - PU9 groen groen James - Sylvie

zaterdag 7 januari 2023 10:00 V FCV Dender EH - PU9 zwart groen James - Sylvie

zaterdag 7 januari 2023 10:15 V FCV Dender EH - IPU10 groen Thijs

zaterdag 7 januari 2023 12:00 V IPU12 groen - FCV Dender EH groen Gilles - Herman - Nathalie S2 Wouter Deleu

zaterdag 7 januari 2023 12:00 V IPU12 zwart - FCV Dender EH groen Gilles - Herman - Nathalie S2 Olivier De Rudder

zaterdag 7 januari 2023 13:00 V FCV Dender EH - IPU16 groen Marcel - Rik Ref. : Aanduiding door de club

zaterdag 7 januari 2023 13:00 V IPU14 - FCV Dender EH groen Dirk - Franky V1 Ref. : Nierijnck Kyano

zaterdag 7 januari 2023 13:15 V FCV Dender EH - IPU19 groen Christophe Ref. : Aanduiding door de club

zaterdag 7 januari 2023 14:00 V IPU17 - FCV Dender EH groen Kurt S2 Ref. : Nog aan te duiden

zaterdag 7 januari 2023 15:15 V IPU13 - FC MU Izegem-Ingelmunster groen Bjorn - Hendrik V1 Kris Defreyne

zaterdag 7 januari 2023 16:15 V IPU13 - FCV Dender EH groen Bjorn - Hendrik V1 Olivier De Rudder

zaterdag 7 januari 2023 19:30 C KMT A - KFC Merelbeke groen Daniël V1 Ref. : Hillewaere Rien

Verheye Tom

Huyghebaert Joachim

zondag 8 januari 2023 10:00 V GU12 - SK Torhout groen Frederick V V1

woensdag 11 januari 2023 20:00 V VC Groot-Dilbeek - IPU17 groen Kurt Ref. : Van Der Haegen Stan

woensdag 11 januari 2023 20:00 C KSC Lokeren-Temse - KMT A groen Daniël Ref. : Timmermans Jonas

De Vriendt Fabian

Snoeck Christophe



KM TORHOUT JEUGD

Tickets enkel online te koop
t.e.m. 5 februari 2023

11 FEBRUARI 2023 ~ 18:30 UUR
DE MAST

Gezellig avondmaal met leuke animatie voor
jong en oud.

Ideale teambuilding voor spelers, trainers,
begeleiders, ouders en supporters.

 
Menu volwassene € 20,00

Menu kind (t.e.m. U13) € 12,00
 

Nieuwjaarsfeest


