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Toppers van de KFC Houtvenne 
jeugdacademie en ouders, 
Het voorbije seizoen bevestigde onze jeugdwerking van 
onze club KVC Houtvenne daarnaast al het goede uit haar 4 
de seizoen, en groeide onze club gestaag verder met als 
opsteker uiteraard het behalen  4 – sterren IP Label, wat 
aantoont dat er op onze verschillende domeinen hard 
gewerkt is geweest en nog steeds trouwens.
Er sloten weer vele nieuwe voetballertjes aan bij de club, 
die over de nodige kwaliteit en teamspirit te beschikken om 
ook tot op het Interprovinciaal niveau uitstekend voetbal en 
resultaten op de mat te leggen en dit in een overgangsjaar. 
Onze jeugdwerking bruist op en naast het veld, en dat was 
grotendeels mee de verdienste van onze jonge talentvolle 
spelertjes en ook jullie als ouders, waarvoor onze oprechte 
dank.

Samen zullen we binnen KFC Houtvenne aan de slag gaan 
om onze ambities te verwezenlijken.

Raf Goyvaerts Van den Brande Bart
Algemeen Sportief coördinator – Voorzitter
TVJO 
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MISSIE: WAARVOOR STAAN WE?

Een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle jeugdspelers 
kunnen uitgroeien tot volwaardige fanionspelers op basis van een 
kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding.
Het waarborgen van een zo professioneel mogelijke jeugdopleiding 
met een maximale talentontwikkeling en een rijkelijke 
doorstroming van eigen jeugd naar de A- kern en Beloften kern.
De jeugdacademie KFC Houtvenne wil positief imago van onze 
jeugdwerking naar de buitenwereld toe blijven garanderen 
(fairplay, gedrag op en buiten het veld).
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Visie
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VISIE: WAARVOOR GAAN WE?

Sportief: Onze voetbalopvatting kleurt de manier waarop wij onze 
trainers en spelers, bepaalde leerinhouden en levenswaarden als 
sportiviteit, zelfdiscipline en dergelijke doen benaderen. Bij de 
voetbal- en persoonlijkheidsvorming die we beogen, willen we 
elkaar kansen geven om bekwame, gelukkige en verdienstelijke 
voetballers te zijn, nu en later. 
Sociaal: Onderhouden van de relaties met clubs uit de regio via 
samenwerkingsverbanden, technische support en doorgeven van 
voetbalkennis, aanvulling van spelers- en trainersbestanden en 
organisatie van voetbalstages en specialisatietrainingen.

“Organisaties met een duidelijke visie en missie presteren beter dan 
organisaties die dat niet hebben. Een goede visie en missie geven 
richting en brengt focus. Het zorgt voor inspiratie, enthousiasme en 
doelgerichtheid.”



Onderhouden van de relaties met clubs uit de regio via samenwerkingsverbanden, technische support en doorgeven van voetbalkennis, aanvulling 
van spelers- en trainersbestanden en organisatie van voetbalstages en specialisatietrainingen.

❑ Schoolwerk primeert op voetbalwerk.
❑ Alle geledingen van de club zullen respect betonen voor het voorziene sociaal-maatschappelijk plan.
❑ Stimuleren van de samenwerking met de gemeente en de KBVB door overleg en deelname aan de door hen georganiseerde activiteiten.
❑ Respecteren van burgerzin door respect voor het andere geslacht, andere culturen en rekening houdend met de kansarmen en gehandicapten. 

Voeren van een beleid van antiracisme, anti-drugs, anti-doping en strijden tegen elke vorm van agressie ten opzichte van kinderen (zie 
visieteksten en infoavonden). Gevallen van pesterijen en vandalisme zullen streng aangepakt worden.

❑ Fairplay zal hoog in het vaandel van de club gedragen worden.
❑ De club zal daadwerkelijke steun verlenen aan de supportersfederaties en hun sociaal-maatschappelijke acties ondersteunen.
❑ Daadwerkelijke begeleiding van de spelers in hun loopbaan.
❑ Minder getalenteerde spelers zullen begeleid worden naar onze samenwerkende clubs.
❑ Helpen aan de uitbouw en verbetering van de infrastructuur.
❑ Mental coaching zal aan het algemeen lessenpakket toegevoegd worden.
❑ Het is voor jonge spelers van het grootste belang een degelijke sportieve inhoud mee te krijgen, naast een humane waardenopvoeding.
❑ Al het verdere moet geïnterpreteerd worden vanuit onze algemene doelstellingen.

Sociaal-maatschappelijk

❑ Eerst en vooral de lessenpakketten in de verschillende leeftijdscategorieën die we aanbieden en waarin we telkens aandacht hebben voor de 
vorming van de totale voetballer.

❑ Verder de individuele trainingen, de stageweken, de wedstrijden en de tornooien, de sociaal vormende activiteiten,…
❑ Het samen sporten in één gemeenschap schept ook kansen om te groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf en de anderen; die groei in 

relatiebekwaamheid willen we ook begeleiden.
❑ Alle betrokkenen van de club vormen één levende gemeenschap; ieder lid is medeverantwoordelijk voor het geheel. Om de kansen en de 

ontplooiing van de mogelijkheden van de anderen niet in het gedrang te brengen, streven we allen naar een rustige voetbalsfeer, 
vriendelijkheid en een stijlvolle discipline. Verder streven we naar een optimale communicatie.

❑ Een zo groot mogelijke doorstroming naar A- en B-kernen willen we nastreven.
❑ De jeugd neemt een belangrijke plaats in bij de visie van de club. 
❑ Ze bevat de bouwstenen van de club op lange termijn. De jeugdwerking zal dan ook gevolgd worden en zelfs gepromoot naar de buitenwereld 

toe, speciale campagnes en presentatiedagen voor sponsors van de jeugd zit in ons totaalproject. Er zal dan ook regelmatig contact zijn tussen 
de raad van beheer, de sportieve cel en de jeugdwerking.

Sportief
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Onze engagementen naar spelers en 

ouders
Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen eerste elftal, door het aanbieden van een optimale begeleiding waarin 
doorstroming centraal staat en waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de totale ontwikkeling en opvoeding van de 
jeugdspelers.

WE SPELEN NIET IN FUNCTIE VAN DE EERSTE PLOEG, WE LEIDEN OP IN FUNCTIE VAN DE EERSTE PLOEG.

Jeugdspelers naar beloften of eerste ploeg brengen -> 
❑ Niet makkelijk op niveau 3de amateur
❑ Vanaf U17
❑ U7 tot U16 = opleiden op juiste niveau

De doelstelling van onze jeugdopleiding is om eigen jeugdspelers naar beloften of eerste ploeg te brengen. 
Op niveau van 3de amateurs is dit niet gemakkelijk. Daarom dat wij dit stap voor stap doen. 

Schakelmoment in de opleiding is de U17. 
Vanaf de U17 wordt gekeken of spelers de nodige kwaliteiten hebben om binnen de 2 à 3 jaar de stap te kunnen zetten naar het 
beloften elftal of eventueel naar de A-kern. 

Van U7 t.e.m. U16 ligt de nadruk op opleiden op het juiste niveau.

De totale jeugdwerking van KFC Houtvenne schaart zich volledig achter de Panathlonverklaring i.v.m. de rechten van het kind in 
de jeugdsport.
Hierdoor gaan wij de verbintenis aan om alle jeugdspelers minstens 50% van de totale wedstrijdduur te laten spelen.



Algemene vergadering VZW

Johan van Loo (CEO)

Raad van Bestuur

Johan van Loo (CEO), Bart van den Brande (Voorzitter), Alain Vets (Technisch directeur), Guy Bruninckx, Kurt Paepen, Mathias Pelgrims, Peter Vermaelen

Directiecomité

Johan van Loo (CEO), Bart van den Brande (Voorzitter), Alain Vets (Technisch directeur), Sofie van Kerckhoven (GC/admin.verantw.)

Sportieve Cel
Alain Vets (TD) 

Jos van Kerckhoven (voorzitter jeugd) 

Ruben Corstjens(T1)

Raf Goyvaerts (TVJO)

Timothy Heylen (coördinator BB)

Geert van Egdom (coördinator MB)

Davy Verhoeven (coördinator OB + Scouting)

Dagelijks bestuur
Bart van den Brande (Voorzitter)

Jos van Kerckhoven (voorzitter jeugd) 

Davy Verhoeven (AVJO)

Kurt Paepen/Hans Verrycken (Kledij/Materiaal)

Steven van Overloop (Events) 

Barend de Hont (Oudercomité)

Jeugdbestuur
Jos van Kerckhoven (voorzitter jeugd) 

Raf Goyvaerts (TVJO)

Davy Verhoeven (AVJO)

Barend de Hont (Oudercomité)

Hans Verrycken (Kledij/Materiaal)

Steven van Overloop (Events)

Ombudsdienst
ombudsdienst@kfchoutvenne.be

Cel afgevaardigden
Barend de Hont

Jeugdparticipatieraad
Raf Goyvaerts (TVJO)  

Oudercomité
Barend de Hont (Voorzitter) 

Organisatie



PROSCOCCERDATA

Waarvoor gebruiken wij 
ProSoccerData?
PLANNING EN COMMUNICATIE

❑ Publieke trainings- en wedstrijdkalender

❑ Communiceren met je trainer of de club via de inbox of de chat-functie

SPORTIEF

❑ Aanwezigheden op training

❑ Wedstrijdrapporten en -statistieken (speelminuten, feedback, etc.)

MEDISCH

❑ Registratie blessures

❑ Medische opvolging

PERFORMANCE / EVALUATIES

❑ Registratie resultaten fysieke proeven om progressie van elke speler te 
kunnen meten

❑ Evaluaties en zelfreflecties

❑ POP & PAP



Extra sportieve 

begeleiding
STUDIEBEGELEIDING
Onder begeleiding van een ervaren studiecoach werk je individueel in een 
rustige omgeving aan je schoolwerk (privéles). 
De studiecoach helpt je met het plannen en organiseren van jouw 
schooltaken, ondersteunt je bij vakinhoudelijke vragen en zorgt er samen 
met jou voor dat er structuur komt in je huiswerk. 
Voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.
Initiatief hierin ligt bij de spelers en/of ouders in samenspraak met onze 
studiebegeleidster.

Liesbeth Wittevrongel
geertenliesbeth@telenet.be
Tel: 0473 933536 

Externe begeleiding via de gemeente.
Het OCMW van Hulshout, Westerlo en Herselt biedt huiswerkbegeleiding aan huis.

Contactpersoon:
Joke Theys
Lokaal Dienstencentrum TerHarte
Verlorenkost 22
2260 Westerlo
Tel: 0499 21 86 35 
info@vzwlokaalwelzijn.be
www.vzwlokaalwelzijn.be/opvoedingsondersteuning

MENTAL COACHING – JAN DIERENS 
Naast de sportieve opleiding (technisch, fysiek en algemeen sportief) is er ook  
aandacht voor aan het mentale.
Jan Dierens zal ter beschikking staan om de jongeren te ondersteunen of te 
begeleiden. 
Hij zal vooral aandacht hebben voor volgende thema’s :

❑ Faalangst, stress, druk, emotie, motivatie, blessures, privé problemen enz…
❑ De persoonlijke doelstellingen bepalen en bereiken
❑ Ploeggeest
❑ Plagen, pesten, mobbing, drugs, agressie
❑ Spelplezier
❑ Winnaarsmentaliteit
❑ Lifestyle

SPORTVOEDING CONSULENT
Recreatief, wedstrijd – of topsporter, voeding speelt een cruciale rol in het 
behalen van je sportieve doelstellingen. Samen bepalen we wat, wanneer en 
hoeveel er gegeten of gedronken moet worden om je lichaam te geven wat het 
nodig heeft.
Sven de Weerdt heeft voeding - sportvoeding en orthomoleculaire voedingsleer 
gestudeerd vanuit zijn overtuiging dat de juiste voeding een wereld van verschil 
kan maken wanneer het gaat over gezondheid en prestaties.

Sven De Weerdt +32(0)473 53 92 91
Prof. Lodewijckxstraat 13
2221 Booischot BE

Kruisstraat 72 -3294 Molenstede

jan@yourgame.be - 0486/680 950

mailto:jan@yourgame.be


Jeugdparticipatie
Problemen, wensen en verzuchtingen van de ouders/spelers worden positief 
en opbouwend besproken op de maandelijkse vergaderingen. 

Mededelingen van het bestuur worden op een snelle manier doorgespeeld 
aan de ouders. 
Bedoeling is eveneens de ouders en bestuur dichter bij mekaar te brengen 
en zo de communicatie te verbeteren, alsook om ideeën aan te reiken om 
onze jeugdwerking te verbeteren en het clubgevoel te stimuleren.

De organisatie van een jeugd(participatie)raad of spelersplatform is opportuun 
om de spelers zo actief bij het beleid van de club te betrekken; zo wordt o.a. 
ook hun mondigheid en persoonlijkheid verder ontwikkeld; dit kan op termijn 
leiden tot meer engagement en doorstroming naar vrijwilligersfuncties binnen
de club 

❑ Elke laatste donderdag van de maand te 18.30u 

Oudercomité

Ideeën voor deze vergaderingen kunnen ofwel afgegeven worden aan uw 

afgevaardigde ofwel binnengebracht worden bij TVJO.

Raf Goyvaerts (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding) en Barend De 
Hont (Voorzitter Oudercomité) worden vergezeld van 1 ouder 
vertegenwoordiger/ster per ploeg.

Samenstelling:

Een aantal specifieke doelen:

❑ Via de kapitein orde, tucht, discipline en respect voor materiaal en 

accommodatie accentueren en misbruiken signaleren.

❑ Zij hebben een voorbeeldfunctie, zowel op als buiten onze club.

❑ Via de kapitein problemen, wensen en verzuchtingen van de spelers 

kenbaar maken aan de technische directeur en de algemene 

jeugdverantwoordelijke op de trimestriële vergaderingen of op een door 

omstandigheden vroeger bijeengeroepen vergadering.

❑ Technisch directeur en algemeen jeugdverantwoordelijke op de hoogte 

brengen van zaken die leven in de groep betreffende de werking van de 

club.

❑ Ontwikkelen en deelname aan clubactiviteiten.

❑ Organisatie en uitvoeren jeugdwerkingsactiviteiten

❑ Organisatie van minstens één sociaal-maatschappelijke activiteit per 

seizoen.

❑ Inschakelen spelers als (hulp)trainer bij stages, eventueel als scheidsrechter 

bij de jongste categorieën en ploegbegeleider bij ingerichte tornooien.



Gedragscode Ouders

❑ Zorg dat uw kind op tijd is op trainingen en wedstrijden, melden van afwezigheid doe je 
ruim op tijd. Stimuleer uw kind tot het bijwonen van de trainingen.

❑ Discussies over de ploegopstelling of speelgelegenheid worden nooit beantwoord door 
onze technische staf, noch voor, noch tijdens, noch na de wedstrijd. Enkel de technische 
staf is gemachtigd om speelgelegenheid van een speler te bepalen of aan te passen 
tijdens het wedstrijdverloop.

❑ Leer uw kind zelf “afmelden” bij de trainer, indien hij of zij niet komt trainen. 
(zelfredzaamheid)

❑ Markeer a.u.b. de kledij van uw kind. Iedereen heeft dezelfde outfit in het begin van het 
seizoen. (Desnoods met stift of pen).

❑ Toon steeds een positief gedrag naar eigen team, trainers en begeleiding alsook naar 
tegenstanders. Hiertegen zondigen kan helaas leiden tot schorsing of zelfs uitsluiting van 
uw kind op de club. Laat het a.u.b. niet zover komen!

❑ Mondelinge en/of  fysieke uitlatingen en/of mails onder de vorm van 
scheldpartijen,(meerdere) kritische uitlatingen en/of onrespectvol gedrag van een 
ouder(s)/speler naar de technische staf (trainer, afgevaardigde, JC, TVJO) toe, worden 
niet getolereerd en kunnen leiden tot uitsluiting van onze club.

❑ Vraag geen voorkeursbehandeling voor uw kind. Voetbal is een ploegsport.
❑ Moedig vooral de kinderen aan … NIET COACHEN.
❑ Leer uw kind positief gedrag aanvaarden en steun de trainer erin dat uitvoeren van 

zijn/haar lievelingssport uiteindelijk meer is dan winnen en verliezen. Er is ook nog 
gezondheid, vriendschap, respect, waarde, uithouding, durf, …

❑ Gedrag bij wedstrijden: wees sportief, respecteer leiding en tegenstrevers; wangedrag 
kan leiden tot boetes die je zelf dient te betalen, en hierdoor kan je ook jouw kind in de 
problemen brengen inzake speelgelegenheid.

❑ Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind een goede balans krijgt tussen sportplezier en school. 
De intentie van onze club is om uw zoon/dochter niet alleen een goede voetbalopleiding te geven, 
maar er ook toe bij te dragen dat ze zich op sociaal vlak ontwikkelen met normen en waarden. Dit 
kunnen we alleen samen realiseren.

❑ Respecteer de neutrale zone en begeef u steeds op de voorziene wandelwegen. Gelieve dus de 
terreinen niet betreden, zowel tijdens trainingen alsook tijdens wedstrijden. Kleedkamers en gang 
van de kleedkamers zijn NIET toegankelijk vanaf U10.

❑ Indien er ouders zijn die sportieve problemen betreffende hun zoon/dochter hebben, kan er steeds 
een afspraak gemaakt worden met de trainer of TVJO. Voor andere problemen kan je steeds een 
afspraak maken met onze TVJO.  Voor studie- of sociaal maatschappelijke problemen kan je onze 
studiebegeleiding of sociale cel raadplegen.

❑ De besprekingen gebeuren enkel op afspraak en zeker niet voor, tijdens of na de 
wedstrijden/trainingen; de trainer wordt dan ook opgelegd om niet te reageren op kritiek op niet 
afgesproken momenten. Hij zal steeds bereid zijn jullie op afspraak te woord te staan.  Iemand van 
de jeugdleiding zal dan steeds aanwezig zijn bij dit gesprek. Het is de speler zelf natuurlijk steeds 
toegestaan om aan hun trainer raad of uitleg te vragen op een beleefde manier.

❑ Aantreden in wedstrijden, (test)trainingen of andere fysieke activiteiten buiten clubverband zijn 
enkel toegestaan mits toestemming van de club. De club probeert de belasting van de speler zo 
optimaal mogelijk in te plannen en door dergelijke activiteiten kunnen overbelasting of 
contactkwetsuren ontstaan. Vraag dus toestemming aan de TVJO zodanig dat hiermee rekening 
gehouden kan worden in de trainingsbelasting op de club.

❑ Racisme en geweld horen nergens thuis, ook niet op een voetbalveld.
❑ Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen e.a. gebeurt altijd na contact met de technische staf en 

TVJO. Hier moet voldoende rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van alle 
ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.

Indien één van bovenstaande regels met de voeten wordt getreden, hangt niet de ouder(s) die de regel 
overtrad maar zijn/haar zoon/dochter een sanctie boven het hoofd, gaande van tijdelijke schorsing van 
trainingen en wedstrijden tot een eventuele definitieve uitsluiting van de jeugdopleiding.

Ouders spelen binnen KFC Houtvenne ook een rol. Je mag veel van KFC Houtvenne en 
haar medewerkers verwachten, maar daarnaast heb je als ouder ook verplichtingen. 
Ten overstaande van onze club gaan we ervan uit dat je jezelf conformeert en aansluit 
aan onderstaande gedragsregels:

Het volledige interne reglement kan je terugvinden op onze website

https://kfchoutvenne.be/index.php/intern-reglement-en-sanctiebeleid/


Het gezin als vangnet

De eisen die gesteld worden, moeten in overeenstemming zijn met de, op dat moment, aanwezige mogelijkheden. Het 

opgaan in de opdracht, het aankunnen van de taakspanning en de voldoening bij het volbrengen ervan, de succeservaring, 

zijn belangrijke voorwaarden voor een gunstige talentontwikkeling.

Een goed aan elkaar hangend, sportief georiënteerd gezin blijkt van fundamenteel belang te zijn voor de 

talentontwikkeling.

Het kind is geen volwassene in zakformaat. Trainingstechnieken en strategieën uit de volwassen wereld zullen dan ook 

niet worden toegepast bij de jongsten. Naarmate de jonge voetballer heel wat bewegingservaring opdoet, wordt de 

behoefte naar meer beweging groter, omdat er een natuurlijke neiging is tot verbetering en perfectie. De tot nog toe 

geleverde prestatie wordt verder gecontroleerd en eindeloos herhaald waarbij de lat steeds hoger wordt gelegd.

Vanuit de behoefte aan respect groeit dan ook geleidelijk aan het verlangen om zich te meten met anderen.
Bij het leren omgaan met winst en verlies is begeleiding van groot belang. Vooral het verwerken van winst wordt bij heel 
wat ouders verkeerd aangepakt. Het overdreven aanvuren van “vedetten” op jonge leeftijd is immers nefast voor de 
verdere ontplooiing.
Ouders dienen respect en verwondering op te brengen voor de prestaties van hun kind. Men moet vooral veel geduld 
opbrengen en het kind zo weinig mogelijk onder druk zetten.

Een kind tijdig met rust laten is ook iets wat volwassenen moeten leren. Het kind verliest nooit tijd, misschien nog het 
minst wanneer het speelt. Bewegingskansen creëren voor de getalenteerde jongeren is dan ook een belangrijke opdracht 
voor onze gediplomeerde trainers. 
Bewegingskansen uitgaande van het respect en de eigenheid van iedere leeftijdscategorie, bewegingskansen die geen 
schade kunnen berokkenen noch op psychisch vlak noch op fysiek vlak en die succeservaring en vreugdebeleving 
waarborgen. 

Ten slotte is ‘kindvriendelijkheid’ een begrip dat uiteindelijk ons ‘volwassen’ gedrag ten aanzien van jongeren zou moeten 
sturen.



❑ Geef steeds een handdruk (of Corona-alternatief) aan je medespelers en mensen met een 
functie binnen de club.

❑ Wees altijd en overal beleefd en toon je sportief en waardig. Verzorg je taalgebruik.
❑ Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen zijn uit den boze. Blijf van andermans 

eigendommen af. Bij diefstal wordt hij/zij onmiddellijk uit de club gezet.
❑ De club is niet aansprakelijk voor eventuele diefstallen/beschadiging. Sieraden zijn niet 

toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden.
❑ Elke vorm van racisme en discriminatie wordt niet getolereerd. Er wordt wel op toegezien dat dit 

gegeven niet te pas en te onpas gebruikt wordt. Niet alles is racisme of discriminatie.
❑ Jeugdspelers houden rekening met de timing van het nieuwe voetbalseizoen en proberen steeds 

tijdig aanwezig te zijn op zowel de trainingen als de wedstrijdbijeenkomsten.
❑ Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid bij wedstrijd of training verwachten we dat, naast de 

afmelding in PSD, de trainer persoonlijk verwittigd wordt. (Geen SMS)
❑ Iedere training is, mits anders gecommuniceerd, verplicht en de jeugdspeler dient tijdig, 

tenminste 15 min. voor aanvang, aanwezig te zijn in de kleedkamer.
❑ Jeugdspelers blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt afhalen. Ze gedragen zich rustig 

en gedisciplineerd en hebben respect voor al het materiaal aanwezig in de kleedkamer. Een 
kleedkamer is géén speelzaal! Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstelkosten integraal 
aangerekend aan de vernieler. Ballen blijven in de sporttas tot de trainer er is.

❑ Men heeft respect voor training – en wedstrijdmateriaal.
❑ De spelers begeven zich samen onder begeleiding van de trainer naar het trainingsveld en terug. 

We laten geen afval rondslingeren op de terreinen waar de terreinverzorger dagelijks aan werkt.
❑ Tijdens wedstrijden zijn beenbeschermers verplicht, bij trainingen zijn deze ten zeerste aan te 

raden.
❑ Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt bij de borstels en niet tegen de wand van gang 

kleedkamer of douche. Men betreedt de kantine nooit met voetbalschoenen.
❑ Douchen is verplicht! Het is verplicht om badslippers te dragen om schimmelinfecties te 

vermijden. (In tijden van Corona is dit natuurlijk anders)
❑ Uitdrukkelijk 30 minuten na afloop van training of wedstrijd is iedere speler gedoucht en 

gekleed. Bij wedstrijden verlaat men samen de kleedkamer.
❑ Zowel bij trainingen, als bij thuis- en uitwedstrijden worden de kleedkamers op een waardige 

manier achtergelaten: vuilnis in de vuilnisbak, plastic flessen en bekertjes worden opgeruimd.

❑ Spelers trainen en voetballen, verplicht, in de outfit die daarvoor bestemd is. Uniformiteit is 
noodzakelijk bij elke thuis en uitwedstrijd. Uitdragen van ons club imago is belangrijk.

❑ Voor de verplaatsingen respecteert de jeugdspeler de afspraken die gemaakt worden omtrent het 
vervoer: tijdig aanwezig, samen uit – samen thuis.

❑ Heb respect voor de scheidsrechter en je tegenstander: een speler die wordt uitgesloten wegens 
wangedrag jegens scheidsrechter en tegenspeler, kan door de club disciplinair gestraft worden. Hij 
biedt aan de scheidsrechter zijn verontschuldigingen spontaan aan na de wedstrijd. Vanaf de U16 
zal hij ook een jeugdwedstrijd dienen te leiden in het weekeinde dat zijn schorsing loopt. Tot U14 
volgt de geschorste speler verplicht de wedstrijd van zijn ploeg.

❑ Bij eventuele problemen neem je zelf contact op met je trainer teneinde dit kenbaar te maken. 
Indien dit geen soelaas brengt kan je de TVJO hierop aanspreken en vervolgens het jeugdbeleid. 
Ken je rechten maar ook je plichten en kom er zelf voor op.

❑ Bij een kwetsuur volg je de juiste weg. Je speelt níét als je na een kwetsuur niet bent afgeschreven. 
(Controle bij arts). Je probeert je te gedragen als sportman. “Lifestyle” discipline is hier een 
essentieel onderdeel van.

❑ Raadpleeg regelmatig de website van de club voor inlichtingen die nuttig zijn (afgelastingen –
wijzigingen in wedstrijdschema – trainingstijden, e.d.)

❑ Aantreden in wedstrijden, (test)trainingen of andere fysieke activiteiten buiten clubverband zijn 
enkel toegestaan mits toestemming van de club. De club probeert de belasting van de speler zo 
optimaal mogelijk in te plannen en door dergelijke activiteiten kunnen overbelasting of 
contactkwetsuren ontstaan. Vraag dus toestemming aan de TVJO zodanig dat hiermee rekening 
gehouden kan worden in de trainingsbelasting op de club.

❑ Studies primeren! In examenperiode kunnen trainingsschema’s in overleg met de trainers worden 
aangepast.

❑ Mondelinge en/of fysieke uitlatingen en/of mails onder de vorm van scheldpartijen,(meerdere) 
kritische uitlatingen en/of onrespectvol gedrag van een ouder(s)/speler naar de technische staf 
toe, worden niet getolereerd en kunnen leiden tot uitsluiting van onze club.

❑ Er is een compleet drugverbod. Leden en spelers die betrapt worden op gebruik van drugs of 
softdrugs, of handel in welke vorm dan ook, worden direct en zonder waarschuwing uit de 
vereniging gezet. Er zal ook melding gemaakt worden bij de politie

Alle onvoorziene punten, welke niet in bovenstaande tekst beschreven zijn, vallen onder de 
beslissingsbevoegdheid van het jeugdbeleid.

Als lid van KFC Houtvenne maak je deel uit van een vereniging en van een team, je gaat op een 
positieve manier om met je club, teamgenoten, trainers, begeleiders, scheidsrechters, 
tegenstanders, toeschouwers, medewerkers en bestuur. 

Gedragscode Spelers

Het volledige interne reglement kan je terugvinden op onze website

https://kfchoutvenne.be/index.php/intern-reglement-en-sanctiebeleid/


Drugsbeleid jeugdspelers
Bij het aansluiten bij onze club, verbindt de speler zich ertoe als een sportmens te leven. 
Daarom dienen volgende regels, op elk moment, gerespecteerd te worden. 
Dit zowel op de terreinen van de club als daarbuiten:

❑ Het bezit, gebruik, delen en dealen van alcohol is ten strengste verboden. Indien de speler meent hierop een occasionele vrijstelling te kunnen verkrijgen (bv traktatie 
aan vrienden) dient de speler hiervoor eerst toestemming te vragen aan de trainer.

❑ Het bezit, gebruik, delen en dealen van tabak is ten strengste verboden.
❑ Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden. Indien er een doktersvoorschrift of attest van de ouders kan voorgelegd 

worden kan er een uitzondering gemaakt worden op het verbod op medicatiebezit en –gebruik. Dit moet echter steeds gemeld worden aan trainer en medische cel.
❑ Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.
❑ Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden.
❑ Bij overtreding van dit reglement zal er gepast gesanctioneerd worden!

Drugsbeleid trainers, afgevaardigden en medewerkers
Bij het aansluiten bij onze club, verbindt men zich ertoe een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarom dienen volgende regels, zonder uitzondering, gerespecteerd te 
worden:

❑ Het gebruik, delen en dealen van alcohol is ten strengste verboden wanneer men verantwoordelijk is voor de jeugdspelers.
❑ Het gebruik van tabak in het bijzijn van de jeugdspelers is ten strengste verboden.
❑ Het delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden.
❑ Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.
❑ Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden.
❑ Het zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of eender welke andere drug is verboden in het bijzijn van de jeugdspelers.

Drugspreventie beleid



Trainingen en wedstrijden

AFGEVAARDIGDEN
❑ Laat het coachen aan de trainer over, bemoei u niet met het sportieve; 

steun wel uw trainer.
❑ Overleg en praat met uw trainer van persoon tot persoon, zeker als u 

denkt dat er een probleem is, als u meent goede raad te moeten geven, 
of als er u een probleem gesignaleerd wordt dat op het sportieve 
betrekking kan hebben. 

❑ Trek geen spelers voor, benadeel geen spelers (hier speelt de 
problematiek van het eigen kind mee). 

❑ Doe niet mee met de massa van de ouders (bv. bij problemen, al dan niet 
terecht, met de trainer); oog een neutrale positie te bewaren. 

❑ Organiseer samen met de trainer de groep, bv. het verwittigen bij 
afgelastingen, transport, …

❑ Wees alert voor (plotse) veranderingen in het gedrag van spelers, 
wanneer zich groepjes afzonderen, men geheimzinnig gaat doen, er 
spelers uitgesloten worden.

❑ Discipline en naleven van de regels;
❑ Overleg en discussie op een correcte manier 

(waarbij de bal en niet de man gespeeld wordt); 
❑ Discretie in alle omstandigheden (zonder dit zal u 

nooit het vertrouwen van de spelersgroep 
genieten);

❑ Zin voor relativering; 
❑ Het zich inleven in de leefwereld van de jongeren 

(met verschil voor elke leeftijd); goede contacten 
zijn anders niet mogelijk; 

❑ Een correcte houding en voorkomen; we denken 
oa. aan alcohol en roken (verboden op en rond het 
veld, in de kleedkamers, …).

U heeft, samen met de 
trainer, een voorbeeldfunctie 
binnen de algemene 
opleiding/opvoeding welke 
KFC Houtvenne aan de jeugd 
geeft; dit betekent dat uw 
gedrag dan ook navenant 
dient te zijn.

TRAINERS

❑ Niet gaan voor eigen succes 
❑ Individuele opleiding is het belangrijkste 
❑ Volg de leerplannen 
❑ Wees een voorbeeldfiguur

Communicatie

❑ Liever proactief dan reactief 
❑ Duidelijk Openheid 
❑ Niet laten leiden door emoties 
❑ Wees kritisch voor jezelf

De speler staat centraal

❑ Waarborgen van de lichamelijke 
integriteit (belasting aangepast aan de 
leeftijd, geen onnodige risico’s).

❑ Waarborgen van de geestelijke 
integriteit (openheid en eerlijkheid 
naar de speler, vertrouwen creëren, 
duidelijkheid). 

❑ Waarborgen van de sociale integriteit 
(val niet een speler aan in het 
openbaar, respecteer de cultuur van 
de speler).

Relaties

❑ Respecteer de gemaakte 
afspraken 

❑ Gedraag je collegiaal 
❑ Werk samen 
❑ Respecteer elkaars mening 
❑ Denk steeds in functie van de 

opleiding



Wat doe je bij problemen
Ouders hebben een belangrijke rol bij het 

stimuleren van de sportbeoefening van hun 
zoon/dochter. 

KFC Houtvenne zal elke vraag/klacht van spelers/ouders de nodige aandacht geven indien blijkt dat de 

vraag/klacht of elementen ervan gegrond.

Vragen en/of klachten worden steeds per mail gemeld aan de jeugdvoorzitter en de TVJO.

Zij zullen dan onderling bepalen of een vraag/klacht gegrond is of niet.

Bij een niet gegronde vraag/klacht zullen de betrokkenen hierover per mail ingelicht worden en wordt het 

item als een afgesloten zaak beschouwd.

Bij een gegronde vraag/klacht zullen de betrokkenen hierover per mail ingelicht worden en worden alle 

belanghebbenden uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdvoorzitter of TVJO afhankelijk van de soort 

vraag/klacht.

Tijdens dit gesprek wordt er respectvol geluisterd naar alle betrokken partijen. De jeugdvoorzitter of de 

TVJO modereert dit gesprek.

De bedoeling is dat er op het einde van dit gesprek een perspectief is richting alle betrokkenen om verder te 

gaan in een positieve, constructieve sfeer en gedachte.

De besprekingen gebeuren enkel op afspraak en zeker niet voor, tijdens of na de wedstrijden / trainingen; 

de trainer wordt dan ook opgelegd om niet te reageren op kritiek op niet afgesproken momenten. Hij zal 

steeds bereid zijn jullie op afspraak te woord te staan. Iemand van de jeugdleiding zal dan steeds aanwezig 

zijn bij dit gesprek. Het is de speler zelf natuurlijk steeds toegestaan om aan hun trainer raad of uitleg te 

vragen op een beleefde manier.

Gedrag bij wedstrijden: wees sportief, respecteer leiding en tegenstrevers; wangedrag kan leiden tot 

boetes, die je zelf dient te betalen en hierdoor kan je ook zoon/dochter in de problemen brengen inzake 

speelgelegenheid.

Voor andere problemen kan je ook steeds een afspraak maken met onze ombudsdienst.



Huisreglement
Om onze jeugdopleiding goed te laten functioneren 

zijn duidelijke afspraken op en naast het veld 

onontbeerlijk. 

KFC Houtvenne heeft een goede naam en faam en 

draagt opvoeding hoog in het vaandel.

Daarom verwachten wij van onze spelers, behalve 

goed voetbal, een sportief en correct gedrag binnen 

en buiten de club, zoals we dit ook wensen van 

ouders, supporters, trainers en afgevaardigden. 

Deze laatsten dienen immers een voorbeeld te zijn 

voor onze kinderen.

Stiptheid

Bij de laatste weektraining wordt mondeling meegedeeld 

(schriftelijk voor de kleinsten) waar en wanneer je het 

volgende weekend wordt verwacht voor de te spelen 

wedstrijd.

❑ Bij de trainingen moet je op tijd kunnen beginnen met 

trainen.10 minuten voor aanvang training.

❑ Bij thuiswedstrijden moet je uiterlijk 1 uur voor 

aanvang van de wedstrijd aanwezig.

❑ Bij uitwedstrijden wordt het tijdstip van vertrek 

mondeling of via mail gemeld.

❑ Indien de speler door ziekte of andere 

omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor 

de training of wedstrijd, waarschuwt hij tijdig de 

trainer.

❑ Schoolactiviteiten gelden als een gewettigde 

afwezigheid en kunnen de speelgelegenheid niet 

uitsluiten.

❑ Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Het gebruik 

van badslippers wordt hierbij aanbevolen. (vanaf U9)

❑ Bij kwetsuren steeds onze kinesist of clubarts raadplegen.

❑ De kleedkamers moet je altijd netjes achterlaten.

❑ Persoonlijke kledij duidelijk merken om misverstanden te vermijden. Alle 

verloren voorwerpen worden opgehangen in de gang aan de wc van de 

kleedkamers.

❑ Wedstrijdkledij moet steeds op de voorgeschreven wijze gedragen 

worden.

❑ De voetbalschoenen zijn steeds gepoetst.

❑ Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband,…) gedragen tijdens 

training of wedstrijd.

❑ Zorg steeds voor voldoende droge kledij en toiletgerief (handdoek, zeep, 

shampoo, enz.)

❑ Besteed de nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging (tanden, 

voeten, enz.)

❑ Besteed aandacht aan het milieu. Draag bij tot de reinheid van de 

sportinfrastructuur en haar omgeving.

❑ De ouders kunnen in geen geval voor- en na trainingen of wedstrijden 

zich in de nabije omgeving van de kleedkamers begeven en dit om onze 

mensen rustig te kunnen laten werken! Enkel de ouders van de 

allerkleinsten U6 zijn hier een uitzondering op de regel.

Hygiëne Verzorging en voeding
❑ Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een slechte invloed 

op lichamelijke conditie en sportprestaties. Zie reglementering ter 

zake in bijlage 7. Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk!

❑ Een uitgerust lichaam met een heldere geest leidt tot de beste 

prestaties.

❑ Aangeraden wordt om voor een wedstrijd of training een lichte 

maaltijd te gebruiken, dus geen vette voeding zoals frites, chips en 

andere snacks. Let op tijdens de tornooien: vlak voor of tijdens een 

wedstrijd geen koolzuurhoudende dranken gebruiken.

❑ Een gezonde en gevarieerde voeding, gebaseerd op melkproducten, 

verse groenten en fruit is aan te bevelen. Voor verdere inlichtingen: 

diëtist raadplegen.

❑ Drugs en doping zijn natuurlijk uit den boze. 

Elke speler is verantwoordelijk voor het materiaal waarmee hij werkt. 
Hij/zij zal zelf ook nauwlettend toekijken op zijn eigen sportzak, 
waarin hij zijn eigen materiaal opbergt. Zorg ervoor dat je elke 
wedstrijd je identiteitskaart bij je hebt. 
Eénmaal 12 jaar ontvang je sowieso een identiteitskaart, maar al wie 
jonger is, kan reeds een kids-ID kaart aanvragen bij de dienst 
bevolking van de gemeente waar je woont. De kostprijs van de kids-
ID kaart is 3 EUR en is voor max. 5 jaar geldig (of tot de dag dat het 
kind 12 jaar wordt).

Spelers zonder identiteitskaart kunnen NIET deelnemen aan de 
wedstrijd.
Beenbeschermers dienen zowel op training als tijdens de wedstrijd 
gedragen te worden.

Zorg dat er geen kostbare voorwerpen (portefeuille, gsm, …) 
achtergelaten worden op onbewaakte plaatsen (kleedkamers, …). 
Vermijd de mogelijkheid tot diefstal. Anderzijds zullen diefstal en 
andere gerechtelijke vergrijpen leiden tot wegzending uit de club.

Materiaal



Huisreglement
Straffen en belonen

Gedrag

Studie en voetbal

De combinatie studie – voetbal is perfect mogelijk mits een oordeelkundige studieplanning. Ze is 

bovendien aanbevelenswaardig voor een gezonde en evenwichtige opvoeding. Remember: ‘Een 

gezonde geest in een gezond lichaam.’

KFC Houtvenne stelt dat de studie altijd voorrang heeft op voetbal.

Mocht het voorkomen dat een speler verstek moet laten gaan op een training als gevolg van 

schoolverplichtingen, dan dient hij dit wel te melden aan de trainer.

Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de clubleiding een disciplinaire 

straf worden opgelegd na raadpleging van trainer en /of afgevaardigde.

De uitgesproken straffen reiken van bijkomende taken zoals opdracht 

scheidsrechter jongste categorieën, opkuisen zwerfvuil, uitsluiting van training 

tot uitsluiting van wedstrijd(en) of zelfs wegzending uit de club. De beslissing tot 

straffen en de strafmaat worden bepaald in overleg tussen TVJO en 

coördinatoren.

Goed gedrag en fairplay kan ook leiden tot beloning. De beslissing tot belonen 

en de beloning zelf worden bepaald in overleg tussen TVJO, coördinatoren, 

eventueel sociaal-maatschappelijk assistente.(zie uitgehangen regels fairplay

KBVB)

Het gedrag van onze spelers dient voorbeeldig te zijn zowel in de club als buiten de 

club. Hij respecteert de wedstrijdleiding, zijn begeleiding en de tegenstander met 

zijn begeleiding. Hij heeft respect voor iedereen.

Mondelinge en/of fysieke uitlatingen en/of mails onder de vorm van 

scheldpartijen,(meerdere) kritische uitlatingen en/of onrespectvol gedrag van een 

ouder(s)/speler naar de technische staf (trainer, afgevaardigde, JC, TVJO) toe,  

worden niet getolereerd en kunnen leiden tot uitsluiting van onze club.

We zetten onze inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de 

jeugdsport te bannen. Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe 

van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden 

vereist.

Discriminatie

KFC Houtvenne onderschrijft formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de 

Sport’.

Alle kinderen hebben het recht:

❑ Sport te beoefenen

❑ Zich te vermaken en te spelen

❑ In een gezonde omgeving te leven

❑ Waardig behandeld te worden

❑ Getraind en begeleid te worden door competente mensen

❑ Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

❑ Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

❑ In veilige omstandigheden aan sport te doen

❑ Te rusten

❑ De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

De rechten van het Kind

Het volledige interne reglement kan je terugvinden op onze website

https://kfchoutvenne.be/index.php/intern-reglement-en-sanctiebeleid/


Sportongeval
De jeugdspelers van KFC Houtvenne zijn – voor zover ze aangesloten zijn bij

de KBVB – verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren

van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen.

AANGIFTE VAN EEN SPORTONGEVAL 

Een speler die zich op training of een wedstrijd kwetst, dient zich:

❑ Bij voorkeur aan te bieden bij onze clubarts, 
Dr. Kris Van der Mieren, Ramselsesteenweg
174 te Ramsel, tel. 016/68 05 60 die de 
eerste zorgen zal toedienen en alle verdere 
maatregelen zal treffen voor de medische 
begeleiding

❑ In geval de clubarts niet bereikbaar is, de 
medische zorgen laten toedienen door de 
huisarts of eventueel de spoeddienst van het  
ziekenhuis,
Bovendien dient de speler de trainer zo 
spoedig mogelijk in te lichten over de aard 
van zijn kwetsuur.

❑ In beide situaties dient het 
ongevalsaangifte - formulier aan de arts 
worden voorgelegd. Dit formulier bestaat 
uit 2 bladzijden: 1/ Medisch getuigschrift: 
dient ingevuld te worden door de 
behandelende arts; 2/ Bijkomende 
inlichtingen: dient ingevuld te worden door 
de speler, ouders en/of een 
clubafgevaardigde.

De gegevens volledig invullen en de aangifte overmaken aan de verzekering. Na de 
aanvaarding van het ongeval zal de speler dan eveneens per brief worden ingelicht over 
hetgeen hij verder moet doen. Hierbij zal ook het “genezingsattest” U toegestuurd of 
overhandigd worden. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen dient bij elke 
ongevalsaangifte een kleefbriefje van de mutualiteit te zijn gevoegd.

Het ingevulde formulier (dat altijd uit 2 
bladzijden bestaat) moet binnen de 21 
kalenderdagen in het bezit zijn van de 
KBVB. 
Gelieve dus dit formulier zo spoedig 
mogelijk binnen te brengen op de club. 
Dit kan door de aangifte persoonlijk af 
te geven 1 vignet ziekenfonds. 

Zie ook onze website 
https://kfchoutvenne.be/index.php/sp
ortongeval/

Ofwel op het secretariaat bij Sofie Van 
Kerckhoven.

CRITERIA VAN TEGEMOETKOMING

Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de 
club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de 
plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

AARD VAN DE TEGEMOETKOMING 

De verschillende tegemoetkomingen worden gespecificeerd in een bijzonder reglement 
van het F.S.F en zijn te talrijk om allemaal op te sommen. Algemeen kan men stellen:

❑ Er is een vrijstelling van € 8,70 per ongeval- in principe wordt er tegemoetgekomen in de 
dokters-, apothekers-, hospitaalkosten en andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming 
bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen. (Remgelden) 

❑ De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen (o.a. categorie D) komen niet in 
aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F. 

❑ Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend 
uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping. 

❑ Belangrijk is wel dat het F.S.F slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de 
behandelende geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft en de 
gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbal onbekwaam zijn. 

https://kfchoutvenne.be/index.php/sportongeval/
https://kfchoutvenne.be/index.php/sportongeval/


Sportongeval

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij
te bekomen, vragen wij:

❑ ZELF ONKOSTENNOTA’S TE BETALEN DIE U AANGEBODEN WORDEN DOOR 
DOKTER, ZIEKENHUIS, APOTHEKER OF ANDEREN; 

❑ De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest “tussenkomst“ 
te laten invullen (enkel op naam van speler)

❑ NA VOLLEDIGE GENEZING dient dit gekleurd formulier ingevuld te worden door 
de behandelende arts. Op dit ogenblik is de speler opnieuw speelgerechtigd. Het 
(gekleurd) formulier dient dan onmiddellijk bezorgd te worden aan de 
jeugdsecretaris zoals vermeld onder punt 3.

❑ Alle rekeningen in verband met dit ongeval dienen aangeboden te worden aan 
uw ziekenfonds. U vermeldt dat het om een sportongeval gaat en er wordt u een 
afrekening blad overhandigd. Dit afrekening blad vergezeld van de betaalde 
originele facturen (GEEN FOTOCOPIES) maakt u zo snel mogelijk over aan de 
jeugdsecretaris.

❑ Na doorzending van deze documenten aan de K.B.V.B. ontvangen wij na enige tijd 
de afrekening (min de administratiekosten).

❑ Het terug te betalen bedrag wordt gestort op uw bankrekening dat U bij aanvang 
van het seizoen op de infofiche vermeld hebt.

❑ Het afrekening blad van de K.B.V.B. wordt u ter kennisneming toegezonden.

❑ GEBRUIK GEEN OMWEGEN via trainer, afgevaardigde of kinesist van de club. De 
ervaring leert ons dat dit VERTRAGING veroorzaakt in het te behandelen dossier 
en zelfs kan leiden tot het verlies van documenten.

KINESITHERAPIE
Therapeutische behandelingen worden slechts toegestaan na voorafgaande 
goedkeuring door de verzekering en er wordt geen tegemoetkoming verleend indien 
de sportinactiviteit minder dan 15 dagen bedraagt. Het aantal kine-beurten moet 
vermeld worden op het aangifteformulier. Eventuele verlenging van deze behandeling 
moet eveneens vooraf door onze clubarts worden toegestaan en door de secretaris 
aan de K.B.V.B. worden aangevraagd.

TERUGBETALING VAN ONKOSTEN 

Werking dokters, kiné en verzorgers bij de jeugd

Elke speler is verplicht bij een kwetsuur onze kiné en/of revatrainer te consulteren en voor 

hij opnieuw voetbalt of traint dient de speler opnieuw langs onze kiné en/of revatrainer te 

gaan. De trainer mag de speler niet opnieuw opstellen zonder toelating van onze 

kiné/revatrainer of TVJO.

In samenspraak met onze dokters en onze kinesisten hebben wij een plan uitgewerkt om 

de medische begeleiding van onze spelers en speelsters te optimaliseren.

Dit plan zal er in voorzien dat ons medisch team meer aanwezig is, dat er meer 

mogelijkheden zijn voor behandeling en revalidatie van spelers en speelsters en dat 

iedereen dus in optimale omstandigheden zo snel en verantwoord mogelijk terug aan 

voetballen toekomt.

Hoewel men steeds vrij is in de keuze van de medische verzorging willen wij, na het 

invoeren van deze plannen, nog meer het advies geven om voluit gebruik te maken van 

onze medische begeleiding. Blessures en de revalidatie hiervan zijn inherent aan het leven 

van een sporter. Het omgaan hiermee en het aanleren van de juiste attitudes hieromtrent 

beschouwen wij daarom ook als één van onze taken in het opleiden van “toppers”. 

Revalidatie en behandeling kan/moet je dus bekijken als een wezenlijk onderdeel van onze 

opleiding en gebeuren dus best op de club.

Dr. Kris Van Der Mieren
Westmeerbeeksesteenweg 36, 2230 Herselt

016/68 05 60

Sportarts – leeftijddispensatie aanvragen 

Dr. Bert Vanermen
Nobelstraat 5, 3128 Tremelo

016/53 75 51

Orthopedie – Blessure analyse



Meten

en wegen

BLESSUREPREVENTIE

DOOR EEN GOEDE RECUPERATIE

Een aantal seizoenen geleden 
zijn we gestart met het 
programma meten en wegen. 
Ook dit seizoen gaan we 
daarmee verder werken. 
Wanneer en hoe zal gemeld 
worden via ProSoccerData.

Het spreekt voor zich dat training de prestaties verbetert. Maar om 
een optimaal effect te hebben is een goede recuperatie even 
belangrijk als de training zelf. Als deze gouden regel niet 
gerespecteerd wordt, dan zal het lichaam last ondervinden van 
“overtraining”. Overtraining kan zich voordoen als een blijvende 
vermoeidheid, mindere prestaties, mindere eetlust, slecht slapen, 
concentratiestoornissen, een grotere vatbaarheid voor infecties, enz...

Wat zijn de belangrijkste factoren die leiden
tot een onvolledige recuperatie?

❑ Te veel intensieve en/of langdurige inspanningen in een te korte 
tijdspanne.

❑ Onvoldoende slaap, stress, een infectie.
❑ Onvoldoende en/of onevenwichtige voeding, te weinig drinken.

Tandverzorging
De tanden goed poetsen en flossen helpt om gaatjes en een slechte adem te 
voorkomen. Hoe belangrijk een goede mondhygiëne is voor onze algehele 
gezondheid is veel minder gekend. Als er problemen zijn met de 
mondhygiëne, kan dat een teken zijn dat er zich ook elders in het lichaam 
problemen voordoen. Een jaarlijks bezoek aan de tandarts is dus ten zeerste 
aan te raden!

Voetverzorging
Wat vaak vergeten wordt bij voetballers is dat je voeten het zwaar te 
verduren krijgen. Daarom is het dragen van goed schoeisel zeer belangrijk 
en adviseren we om de voeten goed te verzorgen.



TIPS TEGEN STIJVE SPIEREN NA DE WEDSTRIJD
❑ Zorg voor een goede en regelmatige nachtrust. Geef je 

lichaam en je spieren de kans om te herstellen van de 
geleverde inspanningen. 

❑ Een massage van een goede masseur geniet de voorkeur, 
maar je hebt ook verschillende manieren om jezelf te 
masseren.

❑ Foamrolling is een soort van sportmassage 
Het verwijdert triggerpoints. Door te rollen zal de range of 
motion van de spieren sterk verbeteren. De foamroller
werkt blessurepreventief en zorgt voor een betere 
doorbloeding van de spieren. 

❑ Naast uitlopen kan zwemmen of aquajogging helpen bij het 
herstel. Het zwembad heeft immers weinig schokbelasting 
en zal tegelijk de doorbloeding stimuleren. Bij het zwemmen 
rek je je spieren in horizontale houding terwijl de weerstand 
van het water je spieren masseert.

❑ Ben je compleet verzuurt of in het rood gegaan tijdens de 
inspanning, dan is stretchen af te raden. De spieren hebben 
minuscule scheurtjes opgelopen tijdens de inspanning en 
door stretchen worden scheurtjes enkel groter.

❑ Voorafgaand aan een training is het 
goed om minimaal twee uur ervoor de 
laatste hoofdmaaltijd te eten. Het kan 
zijn dat je alweer trek krijgt in de tijd 
ertussen. Dan is het goed om nog een 
klein koolhydraatrijk tussendoortje te 
nemen

❑ Zorg eveneens dat je voor, tijdens en 
na de training voldoende (water) 
drinkt. Dranken zoals cola en limonade 
bevatten veel suiker en zijn ten 
zeerste af te raden.

❑ Tijdens de training heb je energie 
verbruikt, maar mogelijk ook 
spierschade opgelopen. Combineer 
na afloop van de training dan ook 
diverse producten om zowel aan 
koolhydraten als eiwitten te komen.

Bij de conditie van voetballers spreekt men meestal van uithouding, 
snelheid of coördinatie. 
Voeding is echter ook een essentieel onderdeel van de (onzichtbare) 
training. De neiging bestaat om koolhydratenrijk voedsel te benadrukken, 
maar vitamines en mineralen spelen ook een belangrijke rol.

ENKELE BASISREGELS

Zij zorgen ervoor dat het proces van energie vrijmaken soepel verloopt. Een 
evenwichtige en vezelrijke voeding is dus aangewezen bv. Tagliatelle met 
zalm en groenten). 
Omdat tijdens het sporten veel energie verbruikt wordt, is het belangrijk om 
na de training of wedstrijd zo snel mogelijk een koolhydratenrijke maaltijd 
tot zich te nemen. Immers, het duurt een tijdje vooraleer het lichaam het 
opgelopen verlies aan glycogeen kan aanzuiveren. 
Je voorkomt hierdoor vermoeidheidsverschijnselen door een gebrek aan 
energie (glycogeendepletie). Volkoren spaghetti, -brood, -rijst bevatten 
voldoende koolhydraten en zijn ideale energieleveranciers. Ze zijn eveneens 
vezelrijk en zorgen bijgevolg voor een goede darmtransit. 

Sla nooit een maaltijd over omdat je er enkel een hongergevoel van krijgt en 
daardoor naar verkeerd voedsel grijpt (suikerwafels, chocolade). Neem 
daarom een stevig ontbijt (muesli met yoghurt en fruit) die ervoor zorgt dat 
je er in de loop van de dag stevig tegenaan kunt.

VOEDING



Planning trainingen

De start van de nieuwe trainingen:

Seizoen 2022 - 2023

U6 t.e.m. U7: woensdag 24 aug 2022 
U8 t.e.m. U13: woensdag 15 aug 2022 
U14 t.e.m. beloften: woensdag 8 aug 2022 

De trainingskalender kan u steeds raadplegen via uw account 
op ProSoccerData, zowel via de app als webversie.
Planning kan steeds worden gewijzigd door de coach in overleg 
met de TVJO.
Indien u problemen heeft met uw account, neem dan contact 
op met scouting@kfchoutvenne.be

Extra techniektrainingen
Woensdag:

❑ 14u00: beurtelings om de 14 dagen

❑ U12 tem U15

Keeperstrainingen
Woensdag:

❑ 13u45: bovenbouw

❑ 14u45: Middenbouw 1

❑ 16u00: Middenbouw 2

❑ 16u45: Onderbouw



Samenwerkingsverband
Door samen te werken met de elite clubs KVC Westerlo, futsalclub Real Elmos Herentals 
en Daltonatheneum Het Leerlabo willen we de jongeren uit de regio een kwaliteitsvolle 
opleiding bieden.

Het doel van een samenwerkingsakkoord binnen 2 of meerdere jeugdopleidingen is een 
win-win situatie voor de clubs waarin de jeugdspelers voordelen kunnen behalen. 
Elk kind moet of zijn of haar niveau kunnen voetballen door een degelijk 
voetbalopleiding waarin het opleidingsplan van de samenwerkende clubs moet 
overeenstemmen. 

In eerste instantie is het de accommodatie van Westerlo die ervoor moet zorgen dat 
Houtvenne kan blijven groeien. 
Zo gaat het eerste elftal spelen op één van de terreinen van Westerlo aan ‘t Kuipje. Op 
die manier hebben ook de jeugdploegen van Houtvenne meer plaats.

Aarzel niet contact op te nemen mochten er zaken onduidelijk zijn of 
u interesse zou hebben in het creëren van sponsormogelijkheden. 
Contacteer sponsoring@kfchoutvenne.be

SPONSORING

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we 

geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de 

hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen 

wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische 

basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief 

te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze 

maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, 

opvoedend en vernieuwend.



Kledij
KFC Houtvenne heeft een overeenkomst met Tretton (Jakosport) als 
kledijpartner.
Zij verzorgen onze clubkledij vanaf bestelling t.e.m. aflevering. 
Bij vragen over uw bestelling of levering kan u steeds bij Tretton
terecht: 
tel.: 014/89.59.79 of mail: jakosportshop@tretton.eu  

Alle spelers/speelsters komen uniform naar buiten. 
Tijdens de trainingen draagt iedereen groene trainingskledij, al dan 
niet bedrukt met het KFC Houtvenne logo.
Zowel voor als na de wedstrijden draagt iedereen de uitgangskledij 
van Jako. Het schoeisel kan vrij worden gekozen.

De clubkledij kan besteld worden via de webshop: 
https://kfchoutvenne.shop4clubs.eu:

Het lidgeldpakket (= het kledijpakket t.w.v. €144 is inbegrepen in het 
lidgeld) kan u met een unieke kortingscode bestellen. Deze code 
ontvangt u via mail, na betaling van het lidgeld. De levering (€6,95) van 
het lidgeldpakket is kosteloos, op een adres naar keuze. Eventuele 
personalisatie (vb. bedrukking naam) is mogelijk, maar op eigen kosten. 

* De bal (Select) ontvangt iedere speler bij één van de eerste trainingen te 
Houtvenne en zal dus niet in doos zitten van uw bestelling! 

Lidgeld 2022 - 2023
De betaling kan via digitale betaling gebeuren op volgend rekeningnummer:
BE71 1448 6355 1169 – KFC Houtvenne VZW
Referentie: “LIDGELD + naam speler/speelster + geboortedatum” 

Voor aanvang seizoen te betalen: 30 mei 2021 
ten einde tijdige levering van het kledijpakket te kunnen garanderen

We moedigen onze leden aan, ook als het sportief moeilijker loopt, het seizoen volwaardig te eindigen. 
Er wordt dan ook niet langer een terugbetaling voorzien indien het lid tijdens het seizoen stopt omwille 
van sportieve redenen. Ook bij een ontslag van het lid wegens dwingende redenen (lees: schending 
gedragscode) kan in geen geval een terugbetaling worden geëist.

Spelers U5-U6
❑ € 150/per speler

Spelers U8 tot beloften
❑ € 375/per speler

*Korting vanaf tweede kind: 50 euro per kind

Spelers U7
❑ € 275/per speler

Ontslagname

Deelname aan wedstrijden en trainingen is pas mogelijk na betaling van het lidgeld.

https://kfchoutvenne.shop4clubs.eu/


Beste ouders,

Persoonlijke contacten tussen ouders, trainers, jeugdbestuur en 

spelers scheppen een sfeer van vertrouwen die de opleiding ten 

goede komt en waarin conflicten grotendeels vermeden worden.

Onderwerpen die in deze brochure niet behandeld zijn, kunnen altijd 

besproken worden met de desbetreffende verantwoordelijken.

Namens KFC Houtvenne wensen we uw zoon/dochter of 

zonen(dochters) een prettig en leerrijk voetbalseizoen toe. De 

jeugdopleiding

Het Jeugdbestuur

Jeugdacademie

KFC Houtvenne

www.kfchoutvenne.be

Slotwoord

Je aanspreekpunt binnen de club?

Bart Van Den Brande
Voorzitter

Raf Goyvaerts
TVJO

rafke010@hotmail.be
0479/21 69 73

Sofie Van Kerckhoven
Correspondentie

k.f.c.houtvenne@telenet.be

Kurt Paepen
Kledij/Materiaal

Davy Verhoeven
PSD administrator

scouting@kfchoutvenne.be
0496/83 87 22

Barend De Hont
Oudercomité

Bereikbaar via 
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