Beste voetballers, ouders en sympathisanten van KFC Katelijne
De afgelopen weken zijn er grote verschuivingen gebeurd in de aansturing van onze jeugd. Een dikke
dankjewel aan Kelly, Jody, Gaetan, Yves om jullie in te werken en een zo goed als volledig kader met
trainers te kunnen invullen.
Bijna al onze ploegen hebben een gemotiveerde trainer, alleen voor U7 en U12 zoeken we nog een
M/V met een groot voetbalhart!
Wil je zelf of ken je iemand die trainer wil worden bij onze club, aarzel niet om contact op te nemen
met iemand van de jeugdwerking.
Het werk van onze nieuwe ploeg resulteerde al in een erg geslaagde talentendag.
Het nieuwe voetbalseizoen komt dan ook met rasse schreden dichterbij, hoog tijd om jullie te
informeren over de opstart van de trainingen, wedstrijden en evenementen.

Trainingen
De eerste ploegen starten met trainen einde juli. Tot en met 19 augustus zullen er gezamenlijke
trainingen zijn per leeftijd. Op 20 augustus worden de ploegen ingedeeld en volgt de communicatie
naar de betrokken ouders en spelers.
Ploeg
Doelmannen
U9 – U13
U15 – U21
U6 Gew
U7 Gew
U8 Prov A + B
U9 Prov A + B
U9 Gew
U10 Prov

U 11 Prov
U 11 Gew

U 12 Prov
U 13 Prov
U 15 Prov
U 15 Gew

Dag en uur
Maandag
18u15 – 19u30
19u30 – 20u45
Woensdag 16u – 17u
Zaterdag 14u – 15u
Dinsdag 18u – 19u
Vrijdag 18u – 19u
Woensdag 18u – 19u15
Vrijdag 18u – 19u15
Dinsdag 18u – 19u30
Donderdag 18u – 19u30
Woensdag 18u15 –
19u45
Vrijdag 18u15 – 19u45
Maandag 18u15 – 19u45
Woensdag 18u15 –
19u45 (Prov)
Donderdag 18u15 –
19u45 (Gew)
Dinsdag 18u – 19u30
Donderdag 18u – 19u30
Dinsdag 18u – 19u30
Donderdag 18u – 19u30
Woensdag 19u30 – 21u
Vrijdag 19u30 – 21u
Woensdag 18u – 19u30
Vrijdag 18u – 19u30

Start
10/8

Trainer
Glenn Isenborghs

12/8

Troy Van Uffelen
Axel De Blaere
Vacant

10/8
5/8
30/7
5/8

Jordi Hofmans
Joran Schelfhout
Lennert De Backer
Kristof Van den Brande
Gaetan De Laet

27/7

Joachim Van Den Wijngaert
Jody Van Den Brande
Luc Isenborghs (gew)

28/7

Vacant

28/7

Sven De Laet

29/7

Dean Desaranno
Bart Peeters

U 17 Prov
U 17 Gew
U 21 Gew

Woensdag 19u30 – 21u
Vrijdag 19u30 – 21u
Woensdag 18u – 19u30
Vrijdag 18u – 19u30
Maandag 19u30 – 21u
Woensdag 19u30 – 21u

27/7

Yves Van der Schoot
Bram Van Aarschot

David Van den Heuvel

Organisatie van de jeugdtrainingen.
Gezien Covid-19 zijn wij genoodzaakt een aantal beperkende maatregelen op te leggen. Gelukkig
wordt voetbal buiten gespeeld en is de kans van overdracht veel kleiner dan bij een binnensport.
Ondanks dat willen we toch dat jullie allen volgende maatregelen opvolgen:
-

-

De leden dienen 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. We hanteren hier
het principe van de kiss and ride, wat wil zeggen dat ouders geen trainingen mogen volgen.
Kinderen met hoest of koorts komen niet trainen.
Wij zullen als club zorgen voor voldoende handontsmetting en op bepaalde momenten
systematisch alle kinderen vragen om hun handen te ontsmetten, dit zeker bij aanvang en
aan het einde van de training.
Er wordt na de training niet op de club gedoucht, douchen doe je tot nader bericht thuis.
De algemene maatregelen van social distance en mondmasker zo nodig binnen gelden ook
op onze club.

Het virus is niet veranderd én blijft even krachtig, alleen wij hebben ons gedrag aangepast en
zoeken naar een nieuw normaal om ons leven én ook het voetbal op een gezonde manier verder te
laten gaan! Wij rekenen op jullie gezond verstand!
Samenaankoop trooper
Uiteraard ondersteunen wij het principe van “Koop lokaal en steun de lokale handelaar”. Je helpt de
lokale economie en uiteraard een aantal van onze sponsors.
Daarnaast willen we zoals vele verenigingen jullie aanmoedigen om online aankopen te doen via
trooper, een platform waar een klein gedeelte van de aankoop terugvloeit naar onze club.
Ga dus snel naar Trooper voor je online aankopen en steun zo onze club KFC Katelijne.

Wij hopen dat jullie zoon/dochter straks kan rekenen op een leuk voetbalseizoen en hopen jullie te
mogen begroeten op onze club tijdens één van de wedstrijden of op één van onze activiteiten.
Sportieve groeten
Jeugd KFC Katelijne

