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ONZE BESTE WENSEN!  

Uiteraard willen we jullie vanuit het jeugdbestuur onze beste 
wensen voor 2022 overmaken.  

We wensen jullie in de eerste plaats een goede gezondheid. Het 
cliché wil dat dit het belangrijkste is en dat hebben we tijdens de 
afgelopen jaren meer dan eens beseft. Daarnaast wensen we 
jullie alle kleine en grote gelukjes waar jullie naar uitkijken, in jullie 
gezin en samen met jullie familie en vrienden.  

Natuurlijk wensen we al onze spelers en trainers superveel 
voetbalplezier. Na de winterstop heeft iedereen er weer heel 
veel zin in. We kijken uit naar spannende wedstijden en 
felbevochten duels, naar de praatjes in de kantine achteraf en 
veel lachende gezichten.  

Dat voetbalplezier gaan we trouwens nog een handje helpen. 
Lees maar verder om te zien welke verrassing we in petto 
hebben. 

ONZE PLOEG GROEIT 

Eerst even een blik achter de schermen bij onze 
jeugdvoetbalploeg op dit moment.  

Conclusie nr. 1: Corona is nog steeds een vast agendapunt. We 
zijn er als ploeg in geslaagd om zoveel mogelijk voetbalplezier te 
blijven garanderen. In volle Delta-periode hebben we af en toe 
ploegen een weekje op pauze moeten zetten, maar grosso 
modo hebben we er ons zeer goed doorgeslagen. We blijven 
goed opvolgen wat er allemaal beslist en bijgestuurd wordt. We 
herhalen verder in deze nieuwsbrief ook nog even de huidige 
maatregelen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft 
opnemen, kunnen onze kinderen veilig blijven voetballen. 

Conclusie nr. 2: Onze club groeit en de betrokkenheid van de 
ouders ook! Een van de dingen die ons dit seizoen al de meeste 
voldoening heeft gegeven is het voorbijgaan van de magische 
kaap van 200 leden. We blijven groeien en dat geeft 
vertrouwen. Samen met de groei in leden komt ook een 
positieve betrokkenheid bij de ouders. Onze 
Florentientjesverkoop is daar zeker al een bewijs van. Niet alleen 
de verkoop zelf is super gegaan, ook de helpende handen om 
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de Florentientjes allemaal in te pakken en uit te delen waren zeer enthousiast aanwezig.  

Conclusie nr. 3: We hebben een hele toffe en capabele trainersploeg. We hebben al goede dingen 
gezien en gehoord en we zijn fier op onze trainers die er toch elke keer weer staan om onze kinderen 
een degelijke voetbalopleiding en voetbalplezier te geven. Groei betekent ook grotere groepen, dus 
extra trainers zijn zeker nog welkom. Januari is sowieso traditioneel de periode waarbij de 
voorbereidingen voor het volgende seizoen gestart worden. We bouwen verder aan onze 
trainerspoule. Wie interesse heeft of iemand kent, mag steeds contact opnemen met Peter 
Vanderschaeghe.  

TERUGBLIK 

We hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten! We nemen jullie graag mee voor een korte 
terugblik. 

Sinterklaas 

Het sinterklaasfeest dat we traditiegetrouw voor onze jongste spelers voorzien kon jammer genoeg 
niet doorgaan. Sinterklaas zou natuurlijk Sinterklaas niet zijn, als hij zich daar zomaar zou bij 
neerleggen. Sinterklaas kwam al gauw met een alternatief voorstel want hij wou toch iets extra doen 
voor onze spelers.  

Vorig jaar had Sinterklaas jong én minder jong blij gemaakt en het enthousiasme was toen zo groot 
dat Sinterklaas ook dit jaar voor iedereen tem U17 en Ketfootplus een verrassing voorzien had. Helaas 
is het Sinterklaas niet gelukt om voor de vroegtijdige winterstop alles uit te delen, maar uitstel is geen 
afstel.  

Met dank aan: 

 

 

 

 

Florentientjes 

Een traditie die we in ere houden, is onze Florentientjesverkoop! Dit is steeds een zeer gewaardeerde 
actie in de eindejaarsperiode en voor ons als jeugdwerking extra belangrijk aangezien andere 
initiatieven en inkomsten weggevallen zijn.  

De grote dozen waren vorig jaar een succes en dus hebben we die ook deze keer aangeboden. 
Nieuw dit jaar was de verkoop via de kantine. Ze hebben onze Florentientjes leren kennen tot in 
Poperinge! We hadden ook onze lessen getrokken uit vorig jaar en met een online formulier (zelfs via 
QR-code)ging het verwerken van de bestellingen ook veel vlotter dan via e-mail.  

De bestellingen kwamen vlot binnen en ook de verkoop aan bedrijven ging goed. We zagen ook 
weer veel reclame door spelers op Facebook passeren. We hadden er een goed gevoel bij, maar 



nooit hadden we durven hopen op zo’n mooi eindtotaal. Vorig jaar verkochten 
we meer dan 14 000 Florentientjes… dit jaar hebben we afgesloten met een 
verkoop van maar liefst 23 426 Florentientjes! De grote stijging is volledig te 
danken aan de verkoop via de spelers, dus een dikke merci aan iedereen die 
een of meerdere doosjes gekocht heeft.  

Ook nog eens bedankt aan de helpende handjes. Al die Florentientjes zijn enkel 
door jullie hulp in onze kleine en grote dozen geraakt.  

We zijn natuurlijk niet vergeten dat we jullie ook iets beloofd hadden… De ploeg 
die per speler de meeste Florentientjes verkocht, mocht zich aan een verrassing 
verwachten.  

Het klassement: op de derde plaats staat de U7 en op de tweede plaats staat de U13: proficiat! 

En op de eerste plaats staat de U6 ! ! ! Wat een binnenkomer! Met een gemiddelde van meer dan 16 
doosjes per speler zijn jullie de terechte winnaar. 

En de prijs? Frietjes! In de loop van de komende weken zullen de spelers uitgenodigd worden om in de 
kantine te komen smullen van frietjes met een frikandel! 

Voor de ploegen die niet gewonnen hebben: volgend seizoen krijgen jullie een nieuwe kans! 

Ehbo 

Eind augustus organiseerden we in samenwerking met het Rode Kruis Zwevezele reeds een eerste 
EHBO-cursus voor onze trainers en afgevaardigden. We vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen weten hoe ze moeten reageren en hoe ze kunnen helpen. 

Er staat zeker nog een tweede sessie op de planning voor de trainers en afgevaardigden die er toen 
niet bij konden zijn.  

VERRASSING!!! 

Er was eens een zot plan… 
En een sponsor die het ook best een goed idee vond… 
En zo dankzij 
 

 

Krijgen onze spelers dit jaar een nieuwjaarsgeschenk!! 

Binnenkort krijgt elke speler een voetbal aan een koord om thuis mee te spelen. We gebruiken deze 
kleine ballen ook om de spelers tijdens wedstrijden, als ze aan de kant staan, te laten bewegen en nu 
zullen ze de oefeningen die met een dergelijke bal aangebracht worden ook thuis kunnen doen! 

Een dikke dankjewel aan onze sponsor! 



WIST JE DAT... 

... onze trainers ook de kans krijgen om opleidingen te volgen? We mogen Tamara Vanhoutte (trainer 
U7) feliciteren met het behalen van haar D-cursus en Mathieu Vanderschaeghe (Keepertrainer 
bovenbouw) heeft zijn UEFA C-diploma behaald. In januari start trouwens de cursus instructeur B van 
Voetbal Vlaanderen bij ons in Wingene. Bart Dufoort (U6) heeft de cursus Techniektrainer succesvol 
afgerond. 

...  de helpende handjes waar we het altijd over hebben een toffe bende mama’s en papa’s is? En er 
is ook nog plaats voor jou! Concept: we hebben een Messengergroep waarin we altijd vrijblijvend 
posten als we hulp met iets kunnen gebruiken. Wie zin en tijd heeft, laat iets weten. Past het niet? 
Geen probleem, een volgende keer misschien. Wil jij ook wel eens helpen? Geef ons een seintje via 
jeugd.kvcwingene@gmail.com. Geen verplichtingen, wel veel plezier en een blik achter de 
schermen.  

… spelers U15 en U17 binnen onze club ook de kans krijgen om scheidsrechter te worden? Wil je het 
eens proberen? Geef Ben Smekens een seintje via PSD of  jeugd.kvcwingene@gmail.com. 

… we heel veel leverproblemen gehad hebben met de kledij en de rugzakken? We hebben het nog 
nooit meegemaakt dat we tot in november op bestellingen van juli moesten wachten. Bedankt voor 
jullie geduld! Alles zou nu verdeeld moeten zijn. Spelers die recent ingeschreven zijn en nog geen 
training ontvangen hebben, krijgen binnenkort een uitnodiging om die te komen passen.  

… we ondertussen al 48 nieuwe spelers mochten verwelkomen dit jaar? Doorheen het hele seizoen 
mogen kinderen 4 gratis proeftrainingen komen volgen en dit heeft succes! Ken je ook iemand die zin 
heeft om te voetballen? Die hoeft niet te wachten tot volgend seizoen maar mag met de 
eerstvolgende training komen proberen. Meer informatie via jeugd.kvcwingene@gmail.com . 

… onze U21 na nieuwjaar samenspeelt met de beloften? Door verschuivingen in de spelerskernen en 
blessures willen we op deze manier stabiliteit brengen en ervoor zorgen dat we onze spelers niet 
opbranden door teveel wedstrijden op een weekend te moeten spelen. Uiteraard is het plan om 
volgend seizoen opnieuw met een aparte U21 aan te treden, alleen gaat de gezondheid van onze 
spelers nu voor. De beloften spelen in de wedstrijdkledij van de U21, zo blijven onze kledijsponsors in 
beeld:   

 

CORONA 

Nog even de huidige regels op een rijtje: 

- Mondmasker is verplicht in de binnensportinfrastructuur vanaf 6 jaar. Onze spelers moeten dus 
een mondmasker opzetten in de kleedkamer (niet tijdens het douchen uiteraard). 

- Publiek is tijdens de jeugdwedstrijden wel nog toegelaten, maar dit gaat dan om maximum 2 
personen die de minderjarige speler begeleiden.  

- Kantine: CST is verplicht vanaf 16 jaar. Mondmasker vanaf 6 jaar tot je zit. Met maximum 6 
personen aan tafel (kinderen onder 12 jaar niet meegeteld) 



Wij zetten samen met de trainers in op goed geventileerde kleedkamers, al is dat in de 
wintermaanden niet altijd evident. We houden onze kleedkamers en douches wel open, aangezien 
we het belangrijk vinden dat spelers zich kunnen opwarmen en douchen als het koud en slecht weer 
is. 

Zoals jullie in de pers hebben gelezen, zijn de regels rond quarantaine ook al meermaals veranderd. 
Wie recent dubbel gevaccineerd is of recent zijn boosterprik gekregen heeft, zal bij een 
hoogrisicocontact zonder symptomen niet meer in quarantaine moeten of getest moeten worden. 
Voor kinderen onder de 12 jaar zijn de regels anders en afhankelijk van de aard van het 
hoogrisicocontact.  

In de praktijk zal dit betekenen dat wij jullie geen advies meer kunnen geven aangezien wij jullie 
persoonlijke situatie niet kennen. In het algemeen kunnen wij enkel vragen om voorzichtig te zijn en 
een zelftest te gebruiken als dit aangewezen zou zijn. Heeft jullie kind symptomen, dan blijft het 
natuurlijk de bedoeling om niet te komen.  

VACATURE EVENTS EN ACTIES 

Binnenkort lanceren we een zoektocht naar een of meerdere mensen die zin hebben om de 
schouders te zetten onder een of meerdere van onze events en acties. We denken daarbij aan de 
paaseierenverkoop, eventueel een paasontbijt, vriendjesdag, er zijn genoeg ideeën en nieuwe 
initiatieven zijn uiteraard ook heel welkom. 

Heb je dus bijvoorbeeld zin om 2 keer per jaar een vriendjesdag te organiseren of zien jij en enkele 
andere ouders/vrienden/sympathisanten het zitten om de paaseierenverkoop te coördineren of heb 
je een ander zot idee? We horen het graag. Uiteraard voorzien we een budget voor aankopen en 
materiaal, kan je op onze ondersteuning en ervaring rekenen en roepen we de hulp van de helpende 
handjes in als het nodig is.  

Contacteer ons via jeugd.kvcwingene@gmail.com voor meer informatie. 

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA 

 

Ook dit jaar gaan we voor een paaseierenverkoop! 

Iedereen die ze vorig jaar geproefd heeft, zal het kunnen beamen: onze paaseieren 
zijn echt lekker. Grote holle eieren of liever een assortiment kleintjes? Binnenkort 
lanceren we onze actie!  
 
 
Zomerstage 
 
Het traditiegetrouwe voetbalkamp zal dit jaar plaatsvinden van maandag 1 
augustus tem vrijdag 5 augustus. Meer info volgt. 
 
 

 
 

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


