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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)

In een poging om de jeugdwerking 
binnen KM Torhout verder te 
professionaliseren, hebben we met het 
bestuur besloten om de medische 
begeleiding beter op te volgen. Te vaak 
worden spelers met blessures aan hun 
lot overgelaten, wordt de blessure niet 
goed opgevolgd of  is er een gebrek 
aan communicatie tussen de speler, 
trainer, arts en kinesist.

Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat 
een gezond en fit lichaam de dag van 
vandaag noodzakelijk is voor de 
verdere ontwikkeling van onze 
jeugdspelers. Daarom zal vanaf heden 
de medische begeleiding onder 
toezicht staan van kinesist Dieter 
Laleman. Dieter is sinds dit jaar gestart 
met een eigen kinépraktijk in de 
Keibergstraat in Torhout, dit is op 
slechts een steenworp van onze 
oefenvelden gelegen.

Hij heeft de ervaring om met jonge 
sporters te werken en zien hem dan 
ook als een versterking binnen de KM 
Jeugdwerking.

We raden dan ook aan om voor kiné 
langs te gaan bij Dieter (we kunnen hier 
echter niemand toe verplichten). Op 
deze manier zijn we zeker dat iedere 
speler goed wordt opgevolgd en kan 
ook de trainer op de hoogte blijven van 
het herstel en evolutie van de blessure.

Op onze website vind je meer info 
betreffende een sportongeval: 
http://www.kmtorhoutjeugd.be/sportong
eval.html

Kiné & Revalidatie KM-Jeugd:
Dieter Laleman
Keibergstraat 15, 8820 Torhout
0479/39.44.83 - 
dieterlaleman@hotmail.com



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 
oktober:
• Wij staan open voor kritiek, 
zolang die op een positieve 
manier rechtstreeks aan de 
betrokken persoon gegeven wordt.
• Vermijd negatieve opmerkingen 
tijdens de wedstrijden.
• Als u niet akkoord gaat met 
bepaalde beslissingen, vraag dan 
uitleg in een rustig gesprek met 
de  trainer. Val er geen andere 
mensen mee lastig. Dezen weten 
vaak niets af van de situatie en 
kunnen je toch niet verder helpen!
• Als je het gevoel hebt 
onvoldoende gehoord te worden 
door de trainer, kan je altijd ook 
contact opnemen met de 
jeugdcoördinator of de 
jeugdvoorzitter. Zij zullen in 
samenspraak met de trainer en de 
ploegafgevaardigde een oplossing 
voor het probleem zoeken.
• Indien we merken dat je je als 
ouder niet aan de richtlijnen kan 
houden, zal je voor een gesprek 
met de jeugdcoördinator en/of de 
jeugdvoorzitter uitgenodigd 
worden. Als ook dat niet afdoende 
blijkt, wordt je zoon of dochter uit 
onze ploegen geweerd.

Sinds 21/09/2012 heeft de herfst zijn (of haar?) officiële 
intrede gedaan in het land. Herfstweer staat synoniem met 
regen en wind.
Zorg er dus steeds voor dat er een regenjas in de sportzak 
zit. Hou er ook rekening mee dat het 's avonds al heel vlug 
afkoelt. Bescherm dus bij het buiten komen, na het 
douchen, de natte haren met een kap of een muts.
Bij normale weersomstandigheden gaat de 'winterregeling 
kledij' van start eind oktober - begin november. Van dan af 
is het niet meer toegelaten om te trainen in korte broek en 
in t-shirt met korte mouwen.

Voetbalschoenen

Het reglement schrijft voor dat het 
dragen van voetbalschoenen met 
aluminium noppen pas toegelaten is 
vanaf U12 jongens en U13 meisjes. 
Voor jongere leeftijdscategorieën 
geldt de regel enkel sportpantoffels 
of schoenen met multistuds.

Na het succes van vorig jaar, presenteren 
we ook dit jaar

een vrij podium tijdens het 
nieuwjaarsfeestje

van onze jeugd op zaterdag 26 januari.
Steek met je ploeg een mooie sketch in 

elkaar en win ...



KM-Shop

Bruggestraat 29, 8820 Torhout
050 22 01 10

maandag van 18u00 tot 19u00
dinsdag van 19u00 tot 20u15

donderdag van 18u00 tot 19u00

Uitgangskledij Nike
Trainingskledij aan dumpingprijzen

Ann Verkeyn - bennyameye@telenet.be - 0472 21 04 97
Luc Uyttenhove - uyttenhove.luc@hotmail.be

Jan Strobbe - jan.strobbe@chem-lab.be - 0475 82 48 63

jeugdlokaal 'De Velodroom'

Bruggestraat 29, 8820 Torhout
050 22 01 10

maandag van 16u30 tot 22u30
dinsdag van 16u30 tot 22u30

woensdag van 16u30 tot 22u30
donderdag van 16u30 tot 23u30

vrijdag van 16u30 tot 01u00
zaterdag van 08u00 tot 02u30

(indien geen voetbal zaterdag van 10u00 tot 14u00 
en van 17u00 tot 02u30)

zondag van 10u00 tot 14u00 en van 17u00 tot 
22u30




