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KVC WINGENE JEUGD INFORMEERT
Verder in deze nieuwsbrief:
Blz. 2 : Florentientjes! Scheidsrechters gezocht
Blz. 3 : Samenwerking met
Daring Maria-Aalter en KFC
Doomkerke voor onze U15U17

Met de 9de editie van ons jeugdnieuws zetten we de traditie
verder om jullie te informeren over wat er beweegt in onze club.
Jullie hebben ondertussen ook via de trainers de jaarlijkse
infobrochure gekregen. Lees deze goed door want er staat
belangrijke informatie in. Weet je niet meer waar die ligt of heeft
die de reis naar huis in de voetbaltas niet overleefd? Je vindt de
infobrochure op onze website: www.kvcwingene.be. Er hangt
ook altijd een exemplaar in de kantine en we leggen daar ook
enkele reserve-exemplaren op de kast klaar voor wie er graag
een meeneemt naar huis.

Blz. 4 : Nieuwe ploegen na
nieuwjaar

ONZE PLOEG GROEIT

Blz. 5 : Verloren voorwerpen

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

… en nog zoveel meer!

Conclusie nr. 1: Onze club groeit! Opnieuw zijn we de magische
kaap van 200 leden voorbijgegaan en deze keer in oktober al.
We blijven groeien en dat geeft vertrouwen en zorgt tegelijkertijd
voor enkele uitdagingen. Lees verder in de nieuwsbrief voor
welke sportieve uitdagingen we een oplossing hebben gezocht.
Conclusie nr. 2: We staan er weer met een hele toffe en
capabele trainersploeg. Het doet extra veel plezier dat spelers
uit de eigen jeugdopleiding hun eerste stappen als (hulp)trainer
zetten.
Conclusie nr. 3: Groei betekent ook grotere groepen, dus extra
trainers zijn zeker nog welkom. We bouwen verder aan onze
trainerspoule. Wie interesse heeft of iemand kent, mag steeds
contact opnemen met Peter Vanderschaeghe.

VOORUITBLIK
We hebben al een drukke seizoensstart achter de rug en we
zitten natuurlijk niet stil! Op het programma staan:
Sinterklaas
#sportersbelevenmeer

Vorig jaar heeft Sinterklaas jong én minder jong blij gemaakt en
het enthousiasme was zo groot dat we ook dit jaar aan de Sint
gevraagd hebben om aan al onze jeugdspelers te denken. Hij

zal er zelf niet in slagen om langs te komen, maar we hebben hem beloofd dat we er zeker voor zullen
zorgen dat het lekkers dat hij meebrengt uit Spanje bij onze spelers terechtkomt.
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
erg belangrijk.
Dit jaar kunnen jullie opnieuw kiezen voor kleine en/of grote dozen en ook de
voorverkoop via de kantine is weer mogelijk. We hebben er ook bewust voor
gekozen om dezelfde hoeveelheden en prijzen als vorig jaar te hanteren dus we
hopen opnieuw op jullie steun te kunnen rekenen.
•

Doos 13 stuks (+/- 250 gr): 9 €

•

Doos 26 stuks (+/- 500 gr): 16 €

Bestellen kan via https://www.formdesk.com/kvcwingene/Florentientjes_2022

Of scan de QR-code:
Bestellen kan tot en met 4 december. Opgepast! Dit jaar wijzigt de afhaallocatie! Aangezien de
Tuimelaar niet beschikbaar is, kunnen jullie op zaterdag 17 december tussen 9h en 12h terecht in de
kapel van de school van Sint-Elooi om jullie bestellingen af te halen. Dit is op de hoek van de
Rozendalestraat en de Lavoordestraat.
Ook dit jaar hangt er een wedstrijd aan vast: de ploeg die per speler de meeste Florentientjes
verkoopt, wordt getrakteerd op frietjes met frikandellen! Vorig jaar won de U6 en het jaar voordien de
U12. Alles is dus mogelijk! We wensen alle ploegen veel succes!

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!
Het is waarschijnlijk geen nieuws dat het voor elke voetbalploeg een uitdaging is om voldoende
scheidsrechters te vinden. Als club zetten we ook hiervoor in op het doorstromen vanuit de eigen
jeugdopleiding, maar aangezien die spelers (U15 en U17) ook zelf nog voetballen, is de planning niet
altijd gemakkelijk rond te krijgen.
Ben je speler (vanaf U15), ouder of een andere sympathisant en heb je zin om ons 1 of 2 keer per
maand als scheidsrechter te komen versterken? Vraag je je af of het iets voor jou is en wil je het
gewoon eens proberen? Ken je iemand die dit misschien wel eens wil doen? Geef Ben Smekens een
seintje via PSD of jeugd.kvcwingene@gmail.com en we bekijken samen wat haalbaar is.

WIST JE DAT...
... onze trainers ook de kans krijgen om opleidingen te volgen? Vorig jaar organiseerden we al de
cursus instructeur B en in januari 2023 start de cursus initiator/UEFA C van Voetbal Vlaanderen bij ons in
Wingene.
… we binnen KVC Wingene fairplay en positieve aanmoediging langs de zijlijn heel erg belangrijk
vinden? We blijven altijd en overal respectvol naar spelers, trainers, scheidsrechters en andere
supporters. We verwachten van alle spelers, ouders en supporters dat ze het goede voorbeeld geven,
ook al ben je het niet met alle acties of beslissingen eens.
... 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 het 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.
… de gewassen wedstrijdkledij ten laatste op donderdag aan de trainer afgegeven moet worden?
… we van alle spelers verwachten dat ze op de wedstrijd verschijnen met onze blauwe KVC-drinkfles
met de gele dop? Dankzij onze sponsor Taxi Bracke krijgt iedereen een gratis drinkfles bij het
kledijpakket. Fles kapot of kwijt? Je kan altijd een extra fles kopen in de kantine.

… sinds dit seizoen iedereen gratis naar de wedstrijden van onze eerste ploeg mag gaan kijken? Kom
zeker eens meesupporteren, dat is voor alle spelers een hele belevenis!

SAMENWERKING KVC WINGENE MET KFC DOOMKERKE & DARING MARIA-AALTER (U15 EN U17)
Dit seizoen zijn we een samenwerking gestart met KFC Doomkerke en Daring Maria-Aalter. Beide clubs
werken al langer met elkaar samen en hebben ons gecontacteerd omdat ze een oplossing zochten
voor hun spelers U15 en U17.
Wij hadden op dat moment zelf bij de voorbereiding van dit seizoen vastgesteld dat we
door de vrij grote spelersgroepen bij U15/U17 op het randje zaten van wel/niet twee
ploegen te kunnen inschrijven. Wel twee ploegen maken betekende niet genoeg reserve
om afwezigheden en blessures op te vangen en dus een grote kans op forfaits. Als we
geen twee ploegen konden inschrijven, zou dit ten koste gaan van wedstrijdritme en
speelkansen. In dat scenario zouden we elke week te veel spelers thuis moeten laten.

We zijn samen rond de tafel gaan zitten en hebben een oplossing gezocht die zowel
ons als hen vooruithelpt. We hebben dan ook een officieel samenwerkingsakkoord
met Doomkerke en Maria-Aalter afgesloten. Ook qua inschrijvingsgeld hebben we
de oefening gemaakt. De spelers van DMA en KFCD betalen extra voor de
techniektraining en hebben geen recht op het KVC-kledijpakket, zodat elke speler
evenveel inschrijvingsgeld betaalt.
Sportief betekent de samenwerking dat de U15- en U17-spelers van DMA en KFCD aansluiten bij onze
trainingen in Wingene. De provinciale ploegen U15 en U17 spelen hun wedstrijden als KVC Wingene
en de gewestelijke ploegen U15 en U17 spelen een half seizoen als Doomkerke en een half seizoen als
Maria-Aalter.
Het is wat wennen geweest voor iedereen, maar 1 ding is zeker: ongeacht de kleur waarin ze spelen,
onze spelers gaan er elke wedstrijd helemaal voor en de teamspirit zit helemaal goed!

EXTRA PLOEGEN GU8 (VOOR U7) EN GU13 (VOOR U12 EN U13) VANAF NIEUWJAAR
Niet enkel bij de U15 en de U17 hebben we veel spelers, ook bij de U7, U12 en U13 zijn onze groepen
dankzij nieuwe inschrijvingen ondertussen (te) groot. Om ervoor te zorgen dat alle spelers voldoende
wedstrijden kunnen spelen, hebben we beslist om na nieuwjaar te starten met een gewestelijke U8 en
een gewestelijke U13.
• Voor de trainingen blijven de U7, U12 en U13 in hun eigen groepen.
• Voor wedstrijden zal een deel van de U7-spelers doorschuiven naar een gewestelijke U8-ploeg.
Dit geeft hen ook de kans om zich al een beetje voor te bereiden op het 5v5 spelen volgend
seizoen.
• De gewestelijke U13-ploeg zal voor de wedstrijden uit een mix van U12- en U13-spelers bestaan.
Trainers Willem en Jonas bespreken samen wie voor welke ploeg geselecteerd is.
We wensen de spelers en trainers veel succes en veel voetbalplezier!

KLEDIJ EN VERLOREN VOORWERPEN
Nu het seizoen volop bezig is, organiseren we nog 1 kledijdag per maand. Je vindt de kalender steeds
op onze website: https://www.kvcwingene.be via de ‘data om te noteren in jouw agenda’ en ook in
PSD onder KVC-shop.
Eerstkomende data:
-donderdag 17 november van 19h-19h45
-woensdag 7 december van 19h-19h45
Plaats: KVC-shop aan de ingang van de Rozendalestraat. (Eerste bruine deur aan parking)
Op deze dagen kan je:
-het kledijpakket (dat inbegrepen is in het inschrijvingsgeld) passen en bestellen/meenemen
(afhankelijk van wat we in stock hebben)
-extra kledij aankopen: er kan extra kledij gepast en besteld worden zoals een extra trainingsjas of broek, regenjas, sweater…
-vouchers inwisselen: was een besteld item niet op stock, dan krijg je van ons een voucher mee. Op
deze dagen kan je jouw voucher komen inwisselen. We hebben wel wat leveringsproblemen

(gehad), maar ondertussen zijn de meeste items binnengekomen. We wachten vooral nog op de
shorts 12 jaar en ook de voorraad shorts 8-10 jaar is beperkt.
!!! -verloren voorwerpen bekijken: alle verloren voorwerpen die bij ons afgegeven worden, zullen op
de kledijdag bekeken kunnen worden zodat er hopelijk zoveel mogelijk kledij opnieuw bij jullie
terechtkomt. Alles wat op het einde van het seizoen niet afgehaald werd en nog in goede staat is, zal
aan een goed doel gegeven worden. Mis je dus iets? Kom gerust een kijkje nemen!
Bestellen van kledij kan ook nog steeds op voorhand en kan dan afgehaald worden op een
kledijdag:
-Bestelling van het inbegrepen kledijpakket via:

https://www.formdesk.com/kvcwingene/bestelling_kledijpakket_2022_2023 of scan
-Bestelling van extra kledij via:

https://www.formdesk.com/kvcwingene/bestelling_EXTRAkledij_2022_2023 of scan

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA
Ouderraad
Op 15 november om 20h organiseren we in de kantine de
startvergadering van onze ouderraad voor dit seizoen. Meer uitleg en
de uitnodiging volgt nog per e-mail.

Florentientjes
Bestellen tot en met 4 december.
Afhalen aan de kapel in Sint-Elooi op zaterdag 17 december tussen 9h12h.

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

