
Beste KM-vrienden 

Na de voetbalgekte van het WK in Rusland met Belgisch brons, gaat ook het jeugdvoetbal 

opnieuw van start. 

Als jeugdbestuur is het onze eerste taak dat we de nodige voorzieningen creëren zodat 

KM Torhout een goede jeugdopleiding kan aanbieden. Het is dan ook onze doelstelling om 

een voorbeeld te zijn van jeugdopleiding in midden West-Vlaanderen. En zonder hoog van 

de toren te blazen, denk ik dat we mogen zeggen dat we daarin slagen. Maar we mogen niet berusten, we moe-

ten blijven verder hard werken. Iedere jeugdvoetballer heeft een uniek profiel waardoor individuele begeleiding 

van de jeugdvoetballer steeds belangrijker wordt. Dit besef kwam al een aantal jaar geleden binnen gesijpeld in 

onze jeugdwerking. We zijn toen die weg ingeslagen en zullen dit dan ook de komende jaren blijven doen. Dit is 

een uitdaging voor het jeugdbestuur. Maar alles draait of staat met de inzet, motivatie en verantwoordelijkheids-

zin van de jeugdspeler zelf (en zijn/haar ouders). Hard werken wint altijd van talent, als talent niet hard werkt… 

Niet zomaar een slogan die we vaak gebruiken. 

Om die doelstelling te bereiken stellen we bekwame mensen aan die we dan ook volledig vertrouwen in het uit-

voeren van hun opdracht. Het jeugdbestuur zelf heeft geen inspraak in dagelijkse sportieve beslissingen, maar 

het tekent wel, samen met de sportieve leiding, de lijnen van het beleid uit. Dank zij de vakkennis en vakbe-

kwaamheid van iedereen binnen onze vereniging staan we heel ver in onze jeugdopleiding.  

Uiteraard hangt hier een prijskaartje aan vast. Daarom organiseren we een aantal extra activiteiten. Ik doe dan 

ook een warme oproep om een extra inspanning te leveren om deel te nemen aan deze activiteiten. Ze zijn heel 

belangrijk om de jeugdwerking financieel gezond te houden. Iedere euro die een activiteit opbrengt, wordt inte-

graal terug in de jeugdwerking geïnvesteerd. Bovendien doe ik ook een oproep aan zelfstandige ondernemers 

om de jeugdwerking financieel een duwtje in de rug te geven door in te tekenen op één van onze aantrekkelijke 

sponsormogelijkheden. 

Als jeugdbestuur hebben wij ook de taak om de eerste ploeg en alles wat erom heen hangt te ondersteunen. De 

samenwerking tussen jeugd en eerste ploeg verloopt steeds vlotter en is gebaseerd op basis van wederzijds 

respect. Wij steunen dan ook volop onze eerste ploeg en wensen hen veel succes toe het komend seizoen zodat 

zij hun plaats in 2de Amateur terug kunnen veroveren. Positief supporteren kan daarbij een duwtje in de rug ge-

ven. We doen dan ook een extra oproep tot onze jeugdspelers en ouders (maar ook familie en vrienden) om te 

komen supporteren voor ons eerste elftal. 

Graag maak ik van de gelegenheid ook gebruik om het stadsbestuur van harte te danken voor de aanleg van 

een 2de kunstgrasveld in Torhout. Dit veld biedt ons zoveel meer mogelijkheden om de voetballende kwaliteiten 

van onze jeugd (en eerste ploeg) te trainen in de beste omstandigheden. Het stadsbestuur beseft de positieve 

uitstraling van KM Torhout in de provincie en zelfs erbuiten (tot in de Verenigde Staten zelfs). Wij zullen hun ver-

trouwen niet beschamen en blijven streven naar een topopleiding. 

We gaan ervoor! Jullie ook? 

KMT, One Team, One Family 

 

Jeugdvoorzitter Jan Strobbe  
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Hard werken wint altijd van talent 

Als talent niet hard werkt 

Bevestiging en her opstanding! 

     

    Hopelijk zijn alle jeugdspelers voldoende gerecupereerd en uitgerust tijdens de 

    competitievrije maanden om er terug met volle goesting voor te gaan.  

    Als organisatie was onze rustperiode van korte duur. Stilstaan is achteruitgaan! 

    We hebben dan ook veel voorbereidend werk en vergaderingen georganiseerd 

    om alles klaar te stomen voor het nieuwe seizoen.  

    De bevestiging brengen van het goede werk van de voorbije jaren is een grote 

    uitdaging voor de komende jaren. Een paar jeugdploegen hebben vorig sei-

zoen de hoofdvogel geschoten, maar ik vergeet vooral niet dat er weer heel wat spelers uit onze ge-

westelijke jeugd een stapje hoger konden zetten! 

Tijdens de startvergadering maakten we ook het organiseren van techniektrainingen bekend, waar-

voor ondertussen online kan ingeschreven worden via onze jeugdsite.  

Meer dan honderd spelertjes hebben een senseball aangeschaft, die meer en meer zal gebruikt 

worden tijdens onze trainingen.  

Vanaf 4 augustus kunnen we gebruik maken van een 2
de

 kunstgrasveld, aangelegd op het vroegere 

veld 2 op het sportstadion.  50% van alle trainingen kunnen hierdoor op kunstgras doorgaan en bijna 

alle wedstrijden worden ook op de kunstgrasvelden gespeeld.  

Opnieuw hebben een paar jeugdspelers de stap naar de A-kern gemaakt, en stiekem hoop ik hierbij 

ook dat die jongens hun steentje kunnen bijdragen aan de her opstanding van onze eerste ploeg. 

Zonder nog veel over het verleden te willen spreken, was het voorbije seizoen van onze A-kern er 

ééntje om vlug te vergeten. Ondertussen is de totaal vernieuwde en verjongde kern begonnen met 

het harde labeur om onze mooie vereniging weer de uitstraling te geven die ze verdient. 

Voor het vele werk dat verricht moet worden zijn er een pak mensen nodig. We zijn dan ook nog 

steeds op zoek naar mensen die een handje willen toesteken. Dit hoeven niet altijd de ouders zelf te 

zijn, maar vrienden, kennissen of familieleden, werkcollega’s... die eventueel wat vrije tijd hebben 

zijn STEEDS welkom! 

Sportief blijven we groeien en kunnen we nog wat extra trainers gebruiken in de jongste categorie-

ën. Heeft er iemand interesse, neem dan snel contact op. Ook voor de voetbalschool ben ik nog op 

zoek naar een paar jeugdspelers die onder begeleiding oefenstof kunnen aanbieden aan de aller-

kleinsten. 

Ik sta alvast te popelen om terug op het veld te staand, hopelijk jullie ook.  

Kris Defreyne, jeugdmanager Torhout 1992 KM 



Dotcomsport is het communicatiekanaal 

voor trainingen en wedstrijden. Elke 

speler heeft zijn/haar eigen login.  

Via de kalender kan je alles van jou en 

jouw team volgen. Wanneer er getraind 

wordt, wanneer de wedstrijden zijn, wie 

geselecteerd is, hoe laat verzamelen… 

Ook kan je je eigen gegevens beheren. 

Zorg dat deze steeds up to date zijn. 

Belangrijk hierbij is dat er slechts 1 

waarde per veld ingevoerd mag worden. 

Dus nooit geen 2 mailadressen in 1 vak-

je noteren bv. Bij het invoeren van een 

telefoonnummer mag je enkel cijfers ge-

bruiken en steeds beginnen met een nul. 

Geen andere tekens en geen spaties. De 

landencode voor België (+32) moet je 

niet invoeren. 

Trainers kunnen bestanden met jou per-

soonlijk of met het hele team delen. 

Evenals video-analyses van wedstrijden 

en/of trainingen. 

Het systeem bevat ook een mailprogramma 

zodat je steeds iedereen die aan jouw 

team gekoppeld is kan mailen. 

Wil je weten hoeveel je gescoord hebt, 

of hoeveel je getraind hebt, of hoeveel 

je gespeeld hebt? Bekijk je eigen sta-

tistieken. 

 

Busverplaatsingen  

Bij verplaatsingen met de bus zijn spelers 

steeds verplicht de heen– en terugreis met de 

bus mee te maken. Uitzonderingen hierop kun-

nen enkel met toestemming van jeugdmanager 

Kris Defreyne en/of TVJO Johan Coudyzer en 

NIET door trainer of afgevaardigde. 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 aan Tordaele, 50m 

verder op de speciale busparking. Indien vol-

doende plaats, kunnen ouders steeds meerei-

zen. Kostprijs 5 euro.  

Exacte uren van vertrek worden gepubliceerd 

via de wekelijkse jeugdkrantjes.  

Orde en netheid bewaren op de bus moet een 

gewoonte zijn. 

We proberen steeds een evenwichtige regeling 

te maken voor de busverplaatsingen rekening 

houdend met het aantal parameters: afstand & 

meerdere ploegen op zelfde moment met de 

bus mee. 



IDENTIFICATIE SPELER 

Bondsreglement artikel B1421 

Om te mogen deelnemen aan een wedstrijd, eist de KBVB dat een speler zich kan identificeren. 

Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd: 

- elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie; 

- een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies of dief-

stal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document; 

- een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische identiteitskaart; 

- een afdruk van de gegevens met foto opgenomen in E-Kickoff na lezing en koppeling van het identiteitsbe-

wijs; 

- elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB. 

Vóór elke wedstrijd moet de scheidsrechter de identiteit controleren van alle spelers van wie de naam op het 

wedstrijdblad voorkomt. Deze controle geschiedt in tegenwoordigheid van de betrokken spelers en van de of-

ficiële afgevaardigde van beide ploegen. Desgevallend kan de scheidsrechter beslissen het nazicht tijdens de 

rust of na de wedstrijd te doen. 

Dit dient echter uiterlijk te gebeuren: 

- vóór de handgeschreven ondertekening van het wedstrijdblad door de betrokken partijen of 

- vóór de digitale afsluiting ervan door de scheidsrechter in de installaties van de organiserende club van de 

wedstrijd of 

- alvorens hij zijn kleedkamer verlaat, indien de scheidsrechter het blad niet afsluit in de installaties van de 

organiserende club. 

Indien een speler geen licentie of officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, al naargelang, moet de scheids-

rechter deze tekortkoming op het wedstrijdblad vermelden.  

Het niet kunnen voorleggen van een geldig identificatiebewijs en toch de wedstrijd spelen, heeft een forfait-

nederlaag (5-0) en een boete, opgelegd door de KBVB, tot gevolg. Hopelijk gebeurt dit niet. 

  

Online inschrijven optionele techniektraining voor gewestelijke spelers op het kunstgrasveld V1 

2x per maand op vrijdag van 17u30 tot 18u30. Start september 2018. 
Trainingen in september 18 – oktober 18 – november 18 – januari 19 – februari 19 – maart 19. 

Week 1: U8, U9 en U10 
Week 2: U11, U12 en U13 

Maximum 16 spelertjes per groep (indien minder dan 12 inschrijvingen per groep, wordt deze training niet 
aangeboden). 

Kostprijs: 70 euro 

Naam rekeninghouder: KM Torhout 

Rekeningnummer: BE27 0350 5804 8073 

Mededeling: Techniektraining – jouw team 1819 – naam speler 

Inschrijving definitief na ontvangst betaling 

Uiterste betaaldatum 20.08.2018 

 

www.kmtorhoutjeugd.be/events/techniektraining-gewestelijke-spelers 

http://static.belgianfootball.be/project/publiek/reglement/reglement_nl.pdf#page=207
http://www.kmtorhoutjeugd.be/events/techniektraining-gewestelijke-spelers


STEUN ONZE EERSTE PLOEG EN KOOP EEN ABONNEMENT 
OUDERS VAN JEUGDSPELERS KRIJGEN 25 EURO KORTING 

ALLE JEUGDSPELERS GRATIS MITS IN UITGANGSKLEDIJ VAN DE CLUB 

meer info op www.kmtorhout.be/km/index.php/nuttige-info/abonnementen-en-tickets 

Quote van de dag 

‘We zijn allemaal mensen en hebben allemaal onze zwakke punten. Maar als die ketting strak blijft en iedereen helpt 

iedereen, kunnen we ver komen. Alles moet bespreekbaar zijn. Alleen maar klagen heeft geen zin. Bij een probleem 

moet je ook denken aan de oplossing.’ … ‘Heb je een idee? Heb je iets op de markt gezien wat misschien nog beter 

is? Zeg het, onderzoek het. We mogen niet stilstaan. We moeten vooruit en dus moeten we blijven kijken hoe we 

onszelf nog beter en sterker kunnen maken.’ 

Bart Verhaeghe—www.sportmagazine.be—11 juli 2018 

NIEUW 

http://www.kmtorhout.be/km/index.php/nuttige-info/abonnementen-en-tickets


IP-15 spelers beleven uniek 

Amerikaans avontuur met be-

kerwinst 

 

Go West.. het was ooit de titelsong van 

de Rode Duivels toen ze in 1994 naar 

Amerika trokken om er deel te nemen 

aan de wereldbeker. Na winst tegen 

onder meer Nederland werd toen nipt 

verloren van Duitsland in de achtste 

finales… Wat de Rode Duivels toen niet 

lukte, is de IP U15 de afgelopen weken 

wel gelukt. Een tiental spelers, aange-

vuld met 6 Amerikaanse gastspelers, 

nam als eerste Belgisch team deel aan 

het grootste Amerikaanse internatio-

naal voetbaltornooi. Na zes overwin-

ningen op rij waarvan enkele nagelbij-

tende come-backs gingen de KM troe-

pen met bekerwinst lopen. Dat de wed-

strijden ook live te volgen waren op de 

Amerikaanse televisie was voor de spe-

lers, familie en vrienden een onvergete-

lijke gebeurtenis. 

Het Amerikaanse avontuur van de IP15 

startte ooit als een wilde droom tussen 

pot en pint… Een van de spelers, Marcin 

Del’haye, verliet 5 jaar geleden KM Tor-

hout om met zijn familie in Amerika te 

gaan wonen voor 3 jaar. Daar werd hij 

lid van voetbalclub Fusion waarmee hij 

aan het befaamde tornooi deelnam. Bij 

terugkeer in Torhout koesterde hij sa-

men met zijn familie de droom om zijn 

nieuwe teamgenoten ook dit avontuur 

bij te kunnen brengen. Een en ander 

leidde ertoe dat Bjorn Del’haye, vader 

van Marcin, onderhandelingen aan-

knoopte met de tornooi organisatie wat 

na maanden uitmondde in een officiele 

uitnodiging aan het adres van KM Tor-

hout om aan de USA Cup deel te ne-

men. De USA cup bestaat uit 2 tornooi-

en: een weekend editie en aansluitend 

een weektornooi. Dit jaar namen in 

totaal 1.150 ploegen deel uit 20 landen 

en ruim 20 verschillende Amerikaanse 

staten. 

Alhoewel het uiteraard een sportieve 

uitdaging zou worden, was het hoofd-

doel van dit avontuur evenwel extra-

sportief. Na een moeizame tweede sei-

zoenshelft bleek de IP14 vorig jaar voor-

al mentaal nog wat werk voor de boeg 

te hebben. Teambuilding stond dus 

voorop in het avontuur, aangevuld met 

de openheid naar nieuwe ervaringen en 

vriendschappen. Vandaar dat het team 

werd aangevuld met ex-ploeggenoten 

van Marcin uit de lokale Fusion Soccer 

Club. Dit alles onder de deskundige coa-

ching van trainer David Eeckloo.  Naast 

het voetbal stonden onder meer een 

toeristische fietstocht, het vullen van 

voedselpakketten voor het goede doel 

en een bezoek aan een water- en pret-

park op de agenda. Uiteraard werd ook 

tijd gemaakt voor Amerikaanse sporten 

zoals basebal te leren kennen en ook 

een voetbalmatch van Minnesota Uni-

ted, dat in de Amerikaanse MLS uit-

komt, mocht niet ontbreken. 

Ondanks de goede voorbereiding startte 

het avontuur bijna in mineur… de over-

steek maken bleek immers door diverse 

factoren bemoeilijkt te worden. Aller-

eerst ging de NMBS aan het staken op 

de dag van vertrek… toen we toch tijdig 

in Zaventem raakten bleek het vliegtuig 

vertraging op te lopen waardoor de 

aansluiting in Ijsland werd gemist. 

Noodgedwongen werd dus een dagje 

(en nacht) Rejkjavik aan de agenda toe-

gevoegd. Met 24 uur vertraging kon dan 

toch naar Minneapolis gevlogen worden 

waar we door een hevig plaatselijk on-

weer evenwel een tussenlanding moes-

ten maken in een luchthaven 400 km 

verderop… Maar KM Torhout weet wat 

volharden is… en dat zouden ze in het 

tornooi nog merken… 

Amper 10 uur voor de eerste wedstrijd 

kwamen we aan op de Universiteit van 

Minnesota, waar de spelers net zoals de 

universiteitsstudenten in de films, eerst 

met een schoolbus op de luchthaven 

afgehaald werden en vervolgens op de 

studentenkamers verbleven. Gelukkig 

was intussen wel al verbroedering ont-

staan met een u15 meisjesteam uit 

Noorwegen dat vanuit IJsland met ons 

de oversteek had gemaakt en toevallig 

ook op dezelfde gang kwam te verblij-

ven… Het extra-sportieve luik was bij 

deze alvast goed ingezet… 

Door de vertraging werd de eerste wed-

strijd in de ochtend aangevat zonder 

groepstraining met de gastspelers uit 

Amerika. Coach David wist echter tij-

dens en na de wedstrijd vakkundig de 

ploegtaktiek over te brengen en dit 

loonde want de openingswedstrijd werd 

een walk-over met 6-0 winst tegen Chi-

cago. Later op de dag zou ook de twee-

de wedstrijd in de poule met 2-0 win-

nen tegen een lokaal team uit Saint-

Croix… De Amerikaanse spelers waren 

vooral blij om deel te zijn van een team 

dat voetballend naar oplossingen zocht. 

Dit terwijl de meeste Amerikaanse 

teams de lange bal hanteerden als be-

trof het een partijtje American football 

waar meters pakken de boodschap is. Al 

snel kon dit voetballend vermogen ook 

de lokale TV bekoren want na het win-

nen van de kwartfinale besloot dit TV-

station de wedstrijden van KM Torhout 

naar het hoofdveld over te plaatsen 

waar verslaggeving met 7 camera’s, 2 

reporters en 1 interviewer werd voor-

zien. Dit alles werd bovendien live ge-

streamd en via You Tube uitgezonden 

wereldwijd zodat ook de brede KM fa-

milie live de bekerwinst kon meevolgen. 



Die winst kwam er niet zomaar. Zowel in 

de halve finale als in de finale moest een 

achterstand opgehaald worden… Iets wat 

het team het voorbije jaar amper kon in 

de competitie maar nu met brio bewerk-

stelligde. Zowel fysiek als mentaal werd 

een topprestatie neergezet in de week-

end cup en Senne Moerman werd door 

de lokale TV zowaar als speler van het 

tornooi uitgeroepen! Al was de collectie-

ve sterkte en het taktisch vermogen van 

trainer David, die tijdens de match enkele 

malen cruciale positiewijzigingen door-

voerde, uiteindelijk van doorslaggevend 

belang. Een uitbarsting van collectieve 

vreugde vanuit Belgische woonkamers 

tot het USA Cup podium werden het re-

sultaat… en de spelers werden enkele 

dagen later als gevolg hiervan niet alleen 

een gewilde prooi voor de Belgische pers 

maar vooral ook voor de vele meisjes-

ploegen tijdens de openingsceremonie 

van het weektornooi… 

Dat weektornooi kwam er na amper een 

dagje rust waarin de spelers een goed 

doel steunden door voedselpakketten 

samen te stellen. Na de overwinning als 

u14 spelers, werden voor het weektor-

nooi een stap hoger gezet en bekampten 

we de U15 ploegen met 6 andere Ameri-

kaanse gastspelers. Een jaartje ouder 

spelen werd duidelijk een fysiek uitda-

gende klus want intussen begonnen ook 

de jetlag, hete temperaturen en ver-

moeidheid hun tol te eisen binnen de 

ploeg. Na een nipt 1-0 verlies in de ope-

ningswedstrijd tegen de latere groeps-

winnaar werd evenwel op sublieme wijze 

gewonnen van favoriet Edina. Uiteindelijk 

zou KM in de kwartfinale nog een puike 

prestatie neerzetten door met 4-1 te win-

nen tegen Haiti maar in de halve finale 

werd de 11de wedstrijd in 9 dagen er een-

tje te veel. De rust werd gehaald met een 

verdiende 1-0 voorsprong na mooi voet-

bal maar de gaten konden nadien niet 

langer dichtgelopen worden… enkele 

wisselspelers extra konden het verschil 

gemaakt hebben.. vijf minuten voor 

affluiten werd met 1-2 het voetballend 

avontuur een halt toe geroepen. 

Gelukkig was dit evenwel niet het einde 

van het Amerika avontuur. De interviews 

op TV en de gesprekken met de Ameri-

kaanse gastspelers zorgden ervoor dat 

het Engels van iedereen er razend snel op 

vooruit ging. Al zullen de gangconversa-

ties met de Noorse meiden daar ook wel 

iets mee te maken hebben gehad… Naast 

het veld werd intussen Minneapolis zo-

wel te voet als met de fiets verkend. En 

aangezien er in de staat 0% BTW op kledij 

belast wordt, moest uiteraard ook even 

tijd gemaakt worden om de lokale win-

kelcentra onveilig te maken, te starten 

met het grootste winkelparadijs ter we-

reld (na Dubai intussen)… The Mall of 

Amerika met binnenin ook een pretpark 

en dolfinarium…  

Alsof het avontuur voor velen liefst nog 

wat langer moest duren, werd met spijt 

afscheid genomen van de Amerikaanse 

vrienden en zorgde een verstrooide bus-

chauffeur er nog ij zo na voor dat het 

vliegtuig gemist werd. Precies 5 minuten 

voor het afsluiten van de check in, maar 

ditmaal wel met een vlekkeloze terug-

vlucht, keerden de KM troepen op 23 juli 

moe maar voldaan terug. Tot eenieders 

verrassing werd de ploeg in het station 

van Lichtervelde op een bijzonder harte-

lijk en enthousiast onthaal getrakteerd 

door familie en vrienden! Het was duide-

lijk… dit avontuur heeft niet alleen KM 

Torhout in Amerika op de kaart gezet 

maar heeft ook in de eigen regio heel wat 

KM familie tot tranen toe bewogen… 

Oh ja…. De winst in de USA Cup heeft er 

ook toe geleid dat er al een uitnodiging 

op zak is voor de China Cup… wordt mis-

schien dus nog vervolgd… 

Verslag Bjorn Del'haye   



01-09-2018 19:30 TORHOUT 1992 KM. A FC LEBBEKE A 

09-09-2018 15:00 K.VC.JONG LEDE A TORHOUT 1992 KM. A 

15-09-2018 19:30 TORHOUT 1992 KM. A K.SK.VOORW.ZWEVEZELE A 

23-09-2018 15:00 KV.WOLUWE-ZAVENTEM A TORHOUT 1992 KM. A 

29-09-2018 19:30 TORHOUT 1992 KM. A K.FC.MERELBEKE A 

07-10-2018 15:00 SPORTING KAMPENHOUT A TORHOUT 1992 KM. A 

13-10-2018 19:30 K.EENDRACHT WERVIK A TORHOUT 1992 KM. A 

20-10-2018 19:30 TORHOUT 1992 KM. A K.VC.WINGENE A 

28-10-2018 15:00 K.V.C.S.V.OOSTKAMP A TORHOUT 1992 KM. A 

04-11-2018 15:00 TORHOUT 1992 KM. A KHO WOLVERTEM MERCHTEM A 

10-11-2018 20:00 K.VK.SVELTA MELSELE A TORHOUT 1992 KM. A 

17-11-2018 19:30 TORHOUT 1992 KM. A FC WETTEREN A 

25-11-2018 14:30 S.K. PEPINGEN-HALLE A TORHOUT 1992 KM. A 

01-12-2018 19:30 TORHOUT 1992 KM. A AVANTI STEKENE A 

09-12-2018 14:30 K.VV.ZELZATE A TORHOUT 1992 KM. A 

15-12-2018 20:00 FC LEBBEKE A TORHOUT 1992 KM. A 

12-01-2019 19:30 TORHOUT 1992 KM. A K.VC.JONG LEDE A 

19-01-2019 19:00 K.SK.VOORW.ZWEVEZELE A TORHOUT 1992 KM. A 

26-01-2019 19:30 TORHOUT 1992 KM. A KV.WOLUWE-ZAVENTEM A 

10-02-2019 15:00 K.FC.MERELBEKE A TORHOUT 1992 KM. A 

16-02-2019 19:30 TORHOUT 1992 KM. A SPORTING KAMPENHOUT A 

23-02-2019 19:30 TORHOUT 1992 KM. A K.EENDRACHT WERVIK A 

10-03-2019 15:00 K.VC.WINGENE A TORHOUT 1992 KM. A 

16-03-2019 19:30 TORHOUT 1992 KM. A K.V.C.S.V.OOSTKAMP A 

24-03-2019 15:00 KHO WOLVERTEM MERCHTEM A TORHOUT 1992 KM. A 

30-03-2019 19:30 TORHOUT 1992 KM. A K.VK.SVELTA MELSELE A 

06-04-2019 19:30 FC WETTEREN A TORHOUT 1992 KM. A 

13-04-2019 19:30 TORHOUT 1992 KM. A S.K. PEPINGEN-HALLE A 

28-04-2019 15:00 AVANTI STEKENE A TORHOUT 1992 KM. A 

05-05-2019 15:00 TORHOUT 1992 KM. A K.VV.ZELZATE A 

KALENDER EERSTE PLOEG 
Ivan Leko 

“Als je hard traint, kun je ook hard 

spelen. Ik geloof niet in rustig 

trainen en daarna in de wedstrijd 

hard spelen …” 

“Zonder intensiteit op training 

kun je volgens mij nooit intensief 

spelen …” 

“Het mentale is het belangrijkste. 

Als je hier (wijst op het hoofd) 

niet klaar bent, dan krijg je proble-

men op het fysieke, technische en 

tactische vlak.” 

www.sportmagazine.be—25 juli 

2018 
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Voetbalkamp KM 

13-14-16-17 augustus 2018 

Meer info op 

www.kmtorhoutjeugd.be/

voetbalkampen-km 

 

Inschrijven nog steeds mogelijk 

http://www.kmtorhoutjeugd.be/voetbalkampen-km
http://www.kmtorhoutjeugd.be/voetbalkampen-km


WIE IS WIE JEUGD TORHOUT 1992 KM 

 

NAAM, GSM, MAIL VERANTWOORDELIJK VOOR 

 Jeugdvoorzitter Jan Strobbe 
0475 82 48 63 
jan.strobbe@chem-lab.be 

   

Algemene organisatie 
HRM 
Contacten met eerste ploeg 
 

 Ondervoorzitter Maurice Bolle 
0477 45 57 09 
maurice.bolle@skynet.be 

 

Algemene boekhouding 
 

 Jeugdsecretaris & Webmaster jeugdwebsite 
Diedrik Van Tieghem 
0486 75 00 23 
kmtorhoutjeugd@gmail.com 
info@kmtorhoutjeugd.be 
diedrik.vantieghem@telenet.be 
 

 

Administratie 
Algemene communicatie 
Jeugdkrantje & Ka-imertje 
Website 
Dotcomsport & digitale wedstrijdbladen 
Opvolging ongevallen 
 

 Penningmeester Ann Verkeyn 
0472 21 04 97 
bennyameye@telenet.be 

 

Financiële transacties 
Vergoedingen scheidrechters, medewerkers 
Materiaal trainers 
Bestellingen water, bekers… 
Bestellingen velodroom 
 

 Jeugdmanager Kris Defreyne 
0499 19 98 96 
krisdefreyne@kmtorhoutjeugd.be 

 

Algemene sportieve organisatie 
Inschrijving competities  
Vastleggen oefenwedstrijden 
Contacten met KBVB, Voetbal Vlaanderen en 
 externe clubs 
Aanwerving trainers 
Aansluiting nieuwe spelers 
Jeugdteams U16 t.e.m. beloften: sportief 
Contacten met technische staf eerste ploeg 
 

 TVJO Johan Coudyser 
0477 94 74 83 
johancoudyser@kmtorhoutjeugd.be 

 

Sportieve organisatie  
Opvolging nieuwe spelers 
Jeugdteams U12 t.e.m. U15: sportief 
 

 CO Bert Devoldere 
0497 38 32 35 
bertdevoldere@kmtorhoutjeugd.be 

 

Jeugdteams U7 t.e.m. U11: sportief 

 CO Bob Maertens 
0479 58 08 17 
bobmaertens@kmtorhoutjeugd.be 

 

Jeugdteams U7 t.e.m. U11: sportief 

 Francky Vanhooren 
0497 67 68 11 
francky.vanhooren@telenet.be 

 

Contactpersoon jeugdtrainers betreffende 
 activiteiten, extra-sportief… 
Organisatie activiteiten en communicatie 

 Tania Lust 
0497 75 24 56 
francky.vanhooren@telenet.be 

 

Contactpersoon afgevaardigden betreffende 
 activiteiten, extra-sportief… 



 Christophe Cornille 
0497 82 93 53 
tornooien@kmtorhoutjeugd.be 
christophe@rfvc.be 

 
 

Inschrijvingen vreemde tornooien 
Organisatie eigen tornooien 
 

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

 

Ombudsdienst 

 Francky Declerck 
0478 20 32 66 
fdc23bel@yahoo.com 

 

Organisatie sportkampen 

 Commercieel directeur Cynthia Ramboer 
0470 66 16 88 
cynthia@raadhuis.be 
 

 Commerciële contacten 
Sponsorcontracten 

 Stephan Wenning 
0472 56 39 99 
stephan@wvwk.be 
 

 Commerciële contacten 
Sponsorcontracten 

 Kinesist Dieter Laleman 
0479 39 44 83 

 dieterlaleman@hotmail.com 

 

Medische begeleiding jeugdspelers 
Registratie blessures 
Communicatie over blessures 

 Revatrainer & kinesist Silke Pattyn 
0479 48 08 23 
silke_pattyn94@hotmail.com 

 

Revalidatie training 

 Mental coach Haike Vandecasteele 
0477 75 48 91 
haike.vandecasteele@kmtorhoutjeugd.be 

 

Mentale begeleiding jeugdspelers 

 Luc Bauwens 
0499 74 60 47 
luc.bauwens3@telenet.be 

 

Organisatie inkom 
 

 Benny Lauryssen 
0494 52 86 77 
laurijssen.braudt@gmail.com 
 

 Verantwoordelijke trainingsmateriaal 
 

 Bianca Degraeve 
0472 53 54 31 
degraeve.bianca@skynet.be 

 

Club kledij 
Opening KM-shop 

 Hoofdscout Wesley Werkbrouck 
0476 01 22 29 
wesleywerkbrouck@gmail.com 
 

 Opstelling scoutingsplan 
Opvolgen testtrainingen nieuwe spelers 

 Rik Wydooghe 
0477 53 02 56 
rik.wydooghe@skynet.be 

 

Verantwoordelijk bussen 
Planning bus 
 



 Koen Delafontaine 
0474 35 43 89 
koen.delafontaine20@gmail.com 

 

Buschauffeur 
Organisatie & planning extra-sportieve 
 activiteiten 
Kleine herstellingen 

 An Schoonbaert 
0473 27 31 12 
anschoonbaert@hotmail.com 

 

Verantwoordelijk velodroom 
Bezetting jeugdlokaal de Velodroom 
Opmaak planning, reservaties, communicatie 
 

 Martine Hendrickx 
0499 36 98 74 
martinehendrickx@hotmail.com 

 

Receptie tijdens jeugdwedstrijden velodroom 
Toezicht velodroom 
Openen en afsluiten kleedkamers velodroom 
 

 Gerechtigd correspondent Michel Denolf 
0489 10 29 77 
torhout1992km@deno.be 

 

Contacten KBVB 
Beheer dossier ongevallen 

 



Ter herinnering 
 

Dit zijn kinderen 

Dit is een spel 

De begeleiders zijn vrijwilligers 

De scheidsrechter is een mens 

Dit is niet de 

Champions League 


