KVC Wingene jeugdnieuws
juli 2020

SEIZOEN ’20-’21: WE STARTEN OP!
Verder in deze nieuwsbrief:
Blz 2 : Maatregelen Covid-19

Als jullie samen met ons de
maatregelen respecteren,
dan kunnen we op een
veilige manier voetbal
aanbieden!
Blz 3 : overzicht trainers,
trainingen en
wedstrijdmomenten
…

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.
Op de derde bladzijde vinden jullie het actuele overzicht van
trainers, trainingen en wedstrijdmomenten.

INSCHRIJVINGSGELD: 8 AUGUSTUS NADERT!
Vergeten jullie 2de schijf van het inschrijvingsgeld niet te
betalen voor 8 augustus.
Rekeningnummer: BE57 3631 0275 1635
Vergeet de naam en ploeg niet te vermelden.
Wie niet in orde is met het inschrijvingsgeld, is niet verzekerd en
kan dus niet meespelen met de tornooien en wedstrijden.
Verlies dit dus zeker niet uit het oog!

KLEDIJ
We zijn heel tevreden met het verloop van de pasdag. Het was
soms wat onwennig maar iedereen deed zijn best om onze
richtlijnen te respecteren. Bedankt daarvoor! Ook zeker
bedankt aan de mensen die het bestelformulier doorgemaild
hebben en zo de drukte hebben helpen spreiden.
Heb je extra kledij besteld maar heb je dit nog niet betaald?
Schrijf dit dan onmiddellijk over op rekeningnummer BE57 3631
0275 1635!
De kledijpakketten kunnen afgehaald worden voor/tijdens/na
de trainingen in de week van 31 augustus. Hierover volgt zeker
later nog nieuws. Op dat moment ontvangen jullie ook de
infobrochure ’20-’21.

COVID-19 EN OPSTART JEUGDTRAININGEN KVC WINGENE
Deze maatregelen zijn op dit moment van toepassing:
50

Sporten per bubbel van 50
Meerdere bubbels op eenzelfde voetbalveld zijn toegelaten maar ze mogen niet met
elkaar in contact komen.
Het sportmateriaal wordt voor en na elke training ontsmet.

De kinderen wassen of ontsmetten hun handen voor en na de training.

Op dit moment staan we het gebruik van de kleedkamers en douches nog niet toe.

We rekenen op jullie:
Hou jouw kind thuis en verwittig ons als jouw kind ziektesymptomen heeft.
Kijk uit bij een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone
vermoeidheid!
Kom je terug van reis? Breng je kind niet naar de training als je terugkeert uit een oranje of
rode zone en volg de instructies van de overheid.
Je brengt jouw kind in sportkledij naar de training en dit maximum 10 minuten op
voorhand. Er wordt na de training niet gedoucht en er is geen ruimte om zich om te kleden.

SAM

1,5 m

Geef jouw kind een duidelijk genaamtekende en gevulde drinkbus mee zodat iedereen
aan zijn eigen drinkbus kan drinken. Binnenkort krijgen jullie ook een nieuwe van KVC.
Hou 1,5 meter afstand van trainers en andere ouders of draag een mondmasker.
Bij het brengen en halen van je kind: let op dat je de andere ouders voldoende ruimte
geeft.
Gelieve de social distancing ook aan de zijkant van de voetbalvelden te respecteren.
Wij bevelen het gebruik van een mondmasker voor alle ouders en toeschouwers van 12+
aan. Wij houden de evoluties in de gaten en zullen het gebruik verplichten indien we dat
nodig achten.

Wij vragen jullie engagement en respect voor deze regels zodat alle kinderen opnieuw veilig en met
plezier kunnen komen voetballen. Doen jullie mee? We rekenen op jullie!

OVERZICHT TRAINERS & TRAININGEN & WEDSTRIJDMOMENTEN
Alle praktische info (tijdstippen, terreinen…) vinden jullie opnieuw terug in de kalender in
ProSoccerData. Vergeet jouw filter niet aan te passen naar de ploeg waarbij jouw kind dit jaar
speelt. Bijv. U9 vorig jaar => U9 uitvinken en U10 aanvinken. Is het niet duidelijk waarvoor
ProSoccerData nu precies allemaal dient? Hou jullie mailbox in de gaten, want binnenkort sturen we
jullie een praktische handleiding voor ouders door.
trainer

training

training

U6

Bart Dufoort

Woe 18h-19h

U7

Trainerspoule U7 tem U10:
Dieter Vandekerckhove,
Benny Heytens,
Martijn Debaene,
Alexis De Weirt,
Wim Vermeersch,
Willem Zutterman, Arno
Naessens & Remi Brichau
Marino Gruyaert
Jeffrey Soenens

Ma 17h1518h15
Ma 17h1518h15
Ma 18h1519h15
Ma 18h1519h15
Di 17h45-19h

Za 09h3010h30
Woe 17h-18h

Miguel Sypré
Lukas Terryn
Alexis De Weirt
Johan Flach
Ruben Lucker
Benny Heytens

U8
U9
U10
U11

U12
U13
U15
U17

techniektraining
In de zaal
(vanaf september
& om de twee
weken)
-

wedstrijd*

-

Za 9h15

Woe 17h-18h

Vrij 17h30-18h30

Za 9h30(1)

Woe 18h-19h

Vrij 17h30-18h30

Za 11h15(2)

Do 17h45-18h45

Za 9h30(1)

Do 19h-20h

Za 11h15(2)

Di 17h45-19h
Di 17h45-19h

Woe 18h19h15
Afwisselend
Do 17h45-19h
of Vrij 17h4519h
Vrij 17h45-19h
Vrij 17h45-19h

Do 17h45-18h45
Do 19h-20h

Zo 9h30(3)
Zo 11h15(3)

Di 18h30-20h
Di 19h-20h30

Do 18h30-20h
Vrij 19h-20h30

Ma 20h-21h
Ma 20h-21h

Zo 9h30
Za 14h30

-

Trainers techniektraining + startmoment:
U8-U9: met Benny Heytens
U8 start vrijdag 4 september / U9 start vrijdag 11 september
U10-U13: met Paul Vergote en Nino Vandevenne
U10 + U11 starten donderdag 3 september
U12 + U13 starten donderdag 10 september
U15-U17: met Simon Vandewiele
U15 start maandag 31 augustus / U17 start maandag 7 september
Keepertrainer middenbouw: Joffrey Vermeire
Tijdstip wordt nog bevestigd
Keepertrainer bovenbouw: Filip van Compernolle
Afwisselend: di 18.30-19.30 h / do 20.00-21.00 h. (start op di 18/08)
* 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.

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN
Zomerstage: twijfel niet - 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.
Week 27 juli – 31 juli: breng vriendjes en vriendinnetjes mee!
Alle spelertjes t.e.m. U10 mogen volgende week gerust 1 of 2 vriendjes
meebrengen naar de voetbaltraining. De vriendjes hoeven niet van
dezelfde leeftijd te zijn.
Het doel is om het nieuwe seizoen op een plezierige manier te starten.
Kinderen vinden het altijd heel tof om hun sport aan hun vriendjes en
vriendinnetjes te tonen.

FACEBOOK KVC WINGENE
Volg zeker ook KVC Wingene op Facebook om op de hoogte te
blijven van wat er in onze club leeft!

NOG GEEN KVC-SPELER MAAR INTERESSE GEKREGEN?
Ieder kind dat kennis wil maken met voetballen bij KVC Wingene krijgt de kans om tot max. 4
trainingen gratis mee te volgen. Praktisch: Je brengt jouw kind in sportieve kledij en sportschoenen.
Als jouw kind na de proeftrainingen effectief aansluit, zullen scheenbeschermers en
voetbalschoenen met noppen wel noodzakelijk zijn. Je mag gerust blijven kijken, maar we vragen
uiteraard om op de achtergrond te blijven en enkel positief aan te moedigen. De proeftrainingen zijn
onverzekerd.
Na de proeftrainingen vragen wij je in te schrijven zodat we de verzekering en lidmaatschap bij de
Belgische voetbalbond in orde kunnen brengen. Inschrijven kan heel eenvoudig door op onze
website (www.kvcwingene.be) rechtsboven op de knop “inschrijven” te klikken. Na inschrijving heeft
jouw kind recht op een kledijpakket en een rugzak. Voor de eerste inschrijving is het
standaardkledijpakket van toepassing daar iedere speler in training op de wedstrijden verwacht
wordt. Het is ook mogelijk extra kledij zoals sport t-shirt, voetbalshort, regenjas, ... te bestellen.
Heb je nog vragen? Contacteer ons op jeugd.kvcwingene@gmail.com!
Stefaan Verhelle - Elke Kindt - Bram Lucker
Peter Vanderschaeghe - Lien Van Damme

