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HET KA-IMERTJE
Maandelijkse Nieuwsbrief  Jeugd KM Torhout

KM TORHOUT IS STEEDS OP ZOEK NAAR (NIEUWE) SPONSORS VOOR ONZE JEUGD.
BEN JE BEREID OM ONZE JEUGD FINANCIEEL TE HELPEN?
NEEM CONTACT OP MET JURGEN MYLLE (0496 55 03 35) OF

NOËL CORDIE (0476 56 18 24)



SPORTKAMP ZOMER 2012

maandag 13, dinsdag 14, donderdag 16, vrijdag 17 augustus 2012

Inschrijvingen nog steeds mogelijk

Info op www.kmtorhoutjeugd.be



Huishoudelijk reglement 
jeugdspelers Torhout 1992 KM

Jeugdspelers van KM Torhout herken je 
aan hun ingesteldheid en levenswijze. Het 
is dan ook belangrijk dat de puntjes die in 
het huishoudelijk reglement staan strikt 
nageleefd worden. Vanaf nu zullen we 
maandelijks enkele van die puntjes 'in the 
picture' plaatsen. Daar zullen we dus in de 
komende maand extra onze aandacht op 
vestigen (zonder de andere regeltjes uit het 
oog te verliezen).

Dit zijn de puntjes voor de maand augustus:
• Elke speler toont volledige inzet en 
concentratie bij elke training en wedstrijd, 
alsook bij de wedstrijdopwarming en 
nabespreking.
• Na een training helpt elke speler bij het 
verzamelen en ordenen van alle gebruikte 
oefenmaterialen.
• Douchen na elke training, wedstrijd is 
verplicht. De speler bewaart de orde in de 
kleedkamer. Er wordt niet gespeeld en er 
wordt geen afval achter gelaten. Men laat 
ook het materiaal van anderen die 
eenzelfde kleedkamer gebruiken, gerust. Er 
worden geen grapjes uitgehaald met 
kleding van andere spelers. Er wordt niet 
met modder geworpen, noch op de muren 
gespuwd. De douches zijn geen toilet. 
Zowel na een training, als na een wedstrijd 
verlaat men in groep de kleedkamer nadat 
de trainer of ploegafgevaardigde 
toestemming gegeven heeft.

If they hadn't 
scored, we would have 

won. 

Howard Wilkinson
(voormalig manager Leeds United, 

Engelse nationale ploeg)

'The 11': blessurepreventie-programma (FIFA)

De wereldvoetbalbond FIFA heeft, op basis van uitgebreid onderzoek, een blessurepreventie-
programma, genaamd the 11, ontwikkeld. Het programma bestaat uit tien oefenvormen en 
informatie over 'fair play'.
Doel van de oefeningen is om de beheersing van je romp, knie- en enkelgewrichten te 
verbeteren en om je wendbaarheid en explosiviteit te vergroten. Voor sommige oefeningen heb 
je een bal nodig. De oefeningen worden zowel alleen als met 2-tallen uitgevoerd. Je kunt ‘the 
11’ in tien tot 15 minuten afwerken, bijvoorbeeld als aanvulling op de warming-up. Inmiddels is 
er een nieuwe versie van het programma verschenen: 'the 11 plus'. 

http://www.fifa.com/aboutfifa/footballdevelopment/medical/playershealth/the11/index.html




