
KVC Wingene jeugdnieuws 
juni 2020 

SEIZOEN ’20-’21: WE GAAN ERVOOR!  

Ons nieuw voetbalseizoen staat voor de deur. Vanaf 27 juli is 
het eindelijk zover: er zal dan weer getraind worden op onze 
KVC Wingene-voetbalvelden. We zijn ervan overtuigd dat de 
voetbalpauze meer dan lang genoeg geduurd heeft. Ontdek 
hieronder wanneer welke ploeg begint te trainen en natuurlijk 
ook wie jullie trainers zullen zijn.  

We hebben geen infomomenten kunnen organiseren, dus 
maken we ook van deze nieuwsbrief gebruik om jullie alle 
belangrijke info mee te geven.  

KLEDIJ 

Dit jaar zijn er twee opties om jullie kledij te bestellen. 

1. Noteer in jullie agenda: pasdag is op zaterdag 4 juli van 9 
uur tot 14 uur. Ter plaatse passen jullie en vullen jullie het 
bestelformulier in. We doen ons best om de pasdag in veilige 
omstandigheden te organiseren en dus zal er ook slechts een 
beperkt aantal spelers/ouders per keer binnengelaten worden.  
 
2. Wie niet per se de kledij hoeft te passen kan via het 
bijgevoegd bestelformulier zijn keuze maken en dit voor 6 juli 
terugmailen naar jeugd.kvcwingene@gmail.com of komen 
afgeven op de pasdag. (tip: kijk naar de maat van vorig jaar. 
(Bijna) te klein: bestel gewoon een maatje groter.) 

Aankoop extra kledij: op de pasdag kan extra kledij besteld én 
ook onmiddellijk betaald worden met bancontact. Bestel je via 
het bestelformulier, dan moet het correcte bedrag bij bestelling 
overgeschreven worden op rekeningnummer BE57 3631 0275 
1635.  

Zoals we reeds aangekondigd hadden, laten we jullie dit jaar 
de keuze uit drie kledijpakketten. De basisuitrusting blijft 
natuurlijk belangrijk: elke speler wordt voor een wedstrijd in de 
KVC Wingene-training aan het verzamelpunt verwacht en zal 
ook met de KVC Wingene-voetbalkousen moeten spelen. Tot 
de basisuitrusting hoort ook een KVC Wingene-voetbaltas, die 
gratis aangeboden wordt bij aansluiting (kleine tas) en aan de 
eerstejaars U15 (grote tas). Aangezien niet iedereen elk jaar 

behoefte heeft aan een nieuwe training, maar misschien wel iets anders kan gebruiken, kunnen jullie 
dus deze keer ook voor alternatieven kiezen. Uiteraard is het ook mogelijk om nog extra kledij te 
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bestellen en jouw pakket nog verder aan te vullen. Op het keuzeformulier kan je ook dat zonder 
problemen aanduiden.  

Tip: Kijk zeker eens naar het KVC sport T-shirt dat we voor slechts 10 euro aanbieden. Het vervolledigt 
je KVC-outfit en is ook een perfect trainingsshirt! 

Voor de keepers vanaf U10 wordt 1 paar keeperhandschoenen voorzien als deel van het 
kledijpakket. De voorwaarde is dat de keepertrainingen regelmatig gevolgd worden en we voorzien 
dit dus in de loop van het najaar. 

OVERZICHT TRAINERS & TRAININGEN & WEDSTRIJDMOMENTEN – ONDER VOORBEHOUD 

Start seizoen voor alle ploegen: week van 27 juli! 

Opgelet tijdens de week van de zomerstage (3/8-7/8) is er enkel training voor U15 & U17.  

 TRAINER TRAINING TRAINING TECHNIEKTRAINING 
IN DE ZAAL  
(VANAF SEPTEMBER & 
OM DE TWEE WEKEN) 

WEDSTRIJD* 

U6 Bart Dufoort Woe 18h-19h Za 09h30-10h30 - - 

U7  Trainerspoule U7 tem U10: 
Dieter Vandekerckhove, 
Benny Heytens,  
Martijn Debaene,  
Alexis De Weirt,  
Wim Vermeersch,  
Willem Zutterman & 
Jeffrey Soenens 

Ma 17h15-18h15 Woe 17h-18h - Za 9h15 
U8 Ma 17h15-18h15 Woe 17h-18h Vrij 17h30-18h30 Za 9h30(1) 
U9  Ma 18h15-19h15 Woe 18h-19h Vrij 17h30-18h30 Za 11h15(2) 
U10 Ma 18h15-19h15 Woe 18h-19h15 Do 17h45-18h45 Za 9h30(1) 

U11 Marino Gruyaert Di 17h45-19h Afwisselend    
Do 17h45-19h of 
Vrij 17h45-19h  

Do 19h-20h Za 11h15(2) 

U12 Miguel Sypré Di 17h45-19h Vrij 17h45-19h Do 17h45-18h45 Zo 9h30(3) 

U13 binnenkort meer nieuws Di 17h45-19h Vrij 17h45-19h Do 19h-20h Zo 11h15(3) 

U15 Johan Flach Di 18h30-20h Do 18h30-20h Ma 20h-21h Zo 9h30 

U17 Ruben Lucker Di 19h-20h30 Vrij 19h-20h30 Ma 20h-21h Za 14h30 

 
Hulptrainers trainerspoule U7-U10: Arno Naessens & Remi Brichau 
 
Trainers techniektraining:  
U8-U9: met Benny Heytens  
U10-U13: met Paul Vergote en Nino Vandevenne  
U15-U17: met Wesley Samyn  
  
Keepertrainer middenbouw: Joffrey Vermeire 
Keepertrainer bovenbouw: Filip van Compernolle 
Tijdstip wordt nog bevestigd. 
 
* Op verplaatsing ook steeds dezelfde dag en voor- of namiddag, maar startuur kan anders zijn.  
(1 Voor de provinciale ploegen is 9h30 het vroegst mogelijke uur om te starten. 
(2) We starten om 11h15 zodat deze ploegen voldoende tijd hebben om zich op te warmen na de 
wedstrijden van 9h30. 
(3) U12 en U13 spelen uit praktische overwegingen na elkaar. 



BUDGET JEUGDOPLEIDING: HOE ZIT DAT IN ELKAAR? 

 

Zoals jullie zien, zorgen evenementen en sponsoring ervoor dat het jeugdbudget met noodzakelijke 

euro’s aangevuld wordt. Alvast een blik achter de schermen: we plannen een supporterslunch, de 

Florentientjesverkoop, het kersttornooi en het paasevent (met de paaseierenverkoop en hopelijk in 

2021 een paasontbijt!). Qua sponsoring is het in (post)coronatijden niet evident, maar alle kleintjes 

maken een groot en we komen er wel. Kijk zeker ook eens in jullie familie- en vriendenkring rond en 

vraag geheel vrijblijvend onze sponsormap aan via jeugd.kvcwingene@gmail.com. Sponsoren kan al 

vanaf 50 euro! 

MAAK EENS KENNIS MET: 

5 vragen voor onze TVJO Bram Lucker 
 

1. Dag Bram, kan je jezelf even kort voorstellen? 
 
Ik ben 38 jaar, gehuwd en heb 2 kinderen. Voetbal is mijn passie en heeft mij al 
heel veel gegeven als mens. Ik heb ervaring als speler, trainer en TVJO op 
verschillende niveaus. 
 
2. Wat doet een TVJO precies? 
 
TVJO staat voor Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding. Een TVJO is 

verantwoordelijk voor de sportieve voetbalvisie van een jeugdopleiding. Hij tekent die samen 



met anderen uit en bewaakt deze visie. Hij ondersteunt de trainers bij het in de praktijk 
brengen van de visie en stuurt bij waar nodig. 
 

3. Wat betekent KVC Wingene voor jou? 
 
KVC Wingene heeft in een korte periode een speciale betekenis voor mij gekregen. De audit 
tijdens het vorige seizoen was een grote uitdaging waarin ik heel veel tijd en energie heb 
gestopt. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Het gaf me een goed en warm gevoel om vast te 
stellen dat heel veel mensen (trainers, medewerkers, jeugdbestuur, …) bereid waren om mee 
hun schouders te zetten onder het nieuwe project. Het feit dat zowel ikzelf als mijn broer 
Ruben de jeugd van KVC trouw blijven, betekent dat we er ons thuis voelen. 
 

4. Waar ligt het komende seizoen jouw focus op? 
 

Dit seizoen wil ik meer aandacht besteden aan het veldwerk. Nu de rompslomp van het 
dossier er niet meer zal zijn, wil ik actiever op het veld gaan tijdens de trainingen. Ik hoop op 
die manier de trainers nog beter te kunnen ondersteunen en de kwaliteit van onze opleiding 
te vergroten, dit alles in functie van de ontwikkeling van de spelers. 
 

5. Wat wil je nog meegeven aan onze ouders & spelers? 
 

Mijn grootste wens is dat alle spelertjes zich het komende seizoen zullen amuseren en de 
nodige progressie zullen boeken. De ouders wil ik bedanken voor hun vertrouwen. Ik vraag 
ook hun begrip wanneer iets fout loopt. We zijn bereid om te leren uit onze fouten en hopen 
daartoe de kansen te krijgen. Indien mensen toch bepaalde zaken willen bespreken dan 
vraag ik om mij via PSD te contacteren zodat we samen constructief naar oplossingen kunnen 
zoeken. 
 

Bedankt Bram!  
 
Volgende keer geven we het woord aan:… Een nieuwe trainer binnen onze jeugdopleiding! 
 

EERSTVOLGENDE EVENEMENT 

Zomerstage: er is nog plaats! 

Van 3 t.e.m. 7 augustus vindt onze geweldige voetbalstage al voor de 
12de maal plaats! Alle spelers van geboortejaar 2014 t.e.m. 2005 zijn 
welkom voor een week vol voetbalplezier.  
 
Inschrijven kan via zomerstagekvc@hotmail.com met vermelding van de 
naam, geboortedatum, GSM-nummer en medische gegevens.  
Betalen via overschrijving BE06 6528 1303 8322. 
Inschrijvingsgeld bedraagt 125 euro. Een volgende speler uit hetzelfde 
gezin betaalt 115 euro.  

 
Heb je nog vragen? Contacteer ons op jeugd.kvcwingene@gmail.com! 
 
 
Stefaan Verhelle - Elke Kindt - Bram Lucker                                                                                               
Peter Vanderschaeghe - Lien Van Damme  


