
OPNIEUW IJSTAARTEN TE KOOP

De jeugdwerking van Torhout 1992 KM verkoopt in de maanden november en
december opnieuw de overheerlijke mokkaijstaarten.
Deze ijstaarten van 1,5 liter zijn geschikt voor 12 à 14 personen. De prijs
bedraagt € 7,50.

Wie 6 ijstaarten bestelt, betaalt er maar 5!

Alle taarten worden thuis geleverd op zaterdag 21 dec in Torhout en in de
aanliggende gemeenten.
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DE VELODROOM

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
JAN STROBBE (0475 82 48 63)

LEVE KM
ONE TEAM - ONE FAMILY

Tussentijdse evaluatiemomenten

In de maand december staan de tussentijdse evaluatiemomenten van de verschillende ploegen gepland
(verplicht vanaf de middenbouw). Elke trainer maakt een uurregeling op. Mogen we aan de ouders en
spelers vragen om zich strikt aan het uurschema te houden en de trainer te verwittigen bij belet. Ook de
trainers maken er werk van om de zelfgemaakte uurregeling zoveel mogelijk te respecteren.

KM Torhout hecht veel belang aan de begeleiding van de jeugdspelers. De bedoeling van dit
evaluatiemoment is de speler te wijzen op zijn/haar sterke punten, maar ook op de werkpuntjes. Het is
geenszins de bedoeling om spelers nu door te sturen.
Er worden 4 aspecten van de jeugdspeler geëvalueerd: technisch, tactisch, fysisch en mentaal. De
evaluaties worden door de trainers bezorgd aan de TVJO. Indien nodig kan de TVJO deze evaluaties
voorleggen in de sportieve commissie jeugd.

Vanaf de middenbouw is dit evaluatiemoment enkel en alleen met de spelers afzonderlijk. Ouders worden
niet toegelaten op dit gesprekje. Bij de onderbouw mogen de ouders wel aanwezig zijn.



Hervorming jeugdcompetitie 20142015

Volgende 15 sleutels tot hervorming van de jeugdcompetitie werden voorgedragen in de 5 Vlaamse
provincies. Er waren meer dan 500 clubs aanwezig, meer dan 1000 mensen waarvan zo'n 770
personen per sleutel een stem uit brachten. 770 deelnemers met mooie spreiding bestuurlijk en
sportief kader : gerechtigd correspondent (134 excl.), bestuurslid (142 excl.), jeugdvoorzitter (81
excl.), TVJO (191 excl.), jeugdtrainer (80 excl), combi bestuursportief (65), ouder (8 excl.) en
andere (30 excl.). 39 gaven hun functie niet op.

Een ruime meerderheid sprak zich uit voor deze 15 hervormingen.

• geen minimum leeftijd voor aansluiting  82,60%
• U6 spelen 2 tegen 2  75,80%
• U7 gewestelijk ; U8 en U9 gewestelijk en provinciaal ; vanaf U10 gewestelijk, provinciaal en
interprovinciaal (geen bijzondere reeksen meer)  87,20%
• 8 tegen 8 t.e.m. U13 met speelveld U1011 (50x35m) en U12U13 (60x45m)  83,10%
• minstens 50% speeltijd bij 11 tegen 11 met verplichte inbreng van wisselspelers na 1ste en 3de
kwart  79,60%
• 4x15' voor 5 tegen 5 en 8 tegen 8 ; 4x20' voor 11 tegen 11 t.e.m. U17  88,40%
• 5 tegen 5 met 8 spelers op blad ; 8 tegen 8 met 12 spelers op blad ; 11 tegen 11 met 16 spelers op
scheidsrechtersblad  85,70%
• reeksen van 8 ploegen  83,20%
• klassement vanaf 11 tegen 11  90,80%
• reeksen op gewestelijk niveau die rekening houdt met niveau (123) door clubs zelf te bepalen 
93,70%
• vanaf 11 tegen 11 ploegen van 2 geboortejaren op gewestelijk en provinciaal niveau  92,10%
• facultatieve competitie 5 tegen 5 vanaf U10 + 5 tegen 5 en 8 tegen 8 vanaf U14  75%
• afzonderlijke bijkomende competitie 5 tegen 5 en 8 tegen 8 voor meisjes (vanaf U10)  83,70%
• meisjes kunnen t.e.m. leeftijd van U18 met jongens meespelen  82,20%
• 5 tegen 5 competitie in wintermaanden (dec/jan) op kunstgras of in zaal t.e.m. U12  74,90%

Op zaterdag 16 november 2013 was de VSC (Vlaamse Studiecommissie) unaniem akkoord met de
voorgestelde licentievoorwaarden voor provinciaal en interprovinciaal voetbal. Ook gaf men het
principieel akkoord omtrent de 15 voorgestelde sleutels om de invulling van het voetbalspelletje te
verfijnen. In de vergadering van maandag 19 november 2013 kreeg de VFV groen licht in de NSC
(Nationale Studiecommissie) om de hervormingen in detail uit te werken en de Vlaamse clubs
hieromtrent te informeren. Na uitwerking van de reglementsteksten zal de NSC op 16 december
2013 een definitieve beslissing nemen, als de Waalse vleugel het ACFF dit dossier ook afgewerkt
heeft.

Label wordt uitgereikt na een audit door footpass i.s.m. VFV.



De nationale -11 2012-2013 van trainster Nicky die

vorig jaar met de hoofdprijs van de sketches ging

lopen.

Na het succes van vorige
jaren, presenteren we ook

dit jaar
een vrij podium tijdens
het nieuwjaarsfeestje

van onze jeugd op zaterdag
25 januari 2014.

Steek met je ploeg een
mooie sketch in elkaar en

win .....

De afgelopen 2 jaren
slaagde trainster Nicky

met de nat -11 er telkens
in om die wedstrijd te

winnen.
Bevestigt ze ook dit jaar
haar onklopbare status of
staat er een andere ploeg

op?
Wie durft de uitdaging

aan?

studiebegeleiding

Als voetbalvereniging willen we dat elke speler op school presteert naar wat binnen zijn/haar eigen mogelijkheden ligt.

We willen onze eigen spelers naast het voetbal ook begeleiden in hun groeiproces en opleiding. Schoolresultaten kunnen
immers de sportieve prestaties beïnvloeden en omgekeerd.

Daarom stellen we in de maand december een lokaal op het sportstadion (vergaderzaaltje boven aan trap) ter beschikking
voor spelers die voor aanvang van een training nog van de tijd gebruik willen maken om wat bij te werken voor school. Let
wel, het gaat niet om bijlessen en we rekenen op de zelfdiscipline van de spelers die daarvan gebruik maken. We vragen

enkel dat er ingeschreven wordt via kmtorhoutjeugd@gmail.com, zodat we een overzicht hebben van wie er gebruikt
maakt van deze mogelijkheid.

Cruciaal voor leerlingen en studenten is het maken van een goede studieplanning met een duidelijke uurregeling van
studies en pauzes. Voor wie daarmee problemen heeft, of wie niet goed weet hoe te beginnen aan zo’n planning, is er op
zaterdagmorgen tussen 11u en 12u een medewerker van de jeugd op het sportstadion beschikbaar om wat tips te geven.

Wil je daarvan gebruik maken, stuur een mail naar kmtorhoutjeugd@gmail.com zodat er een afspraak kan gemaakt
worden.

Op www.kmtorhoutjeugd.be/studiebegeleiding.html kan je een aantal voorbeelden van studieschema's downloaden.



DECEMBER = EXAMENMAAND

Enkele tips om de komende examentijd goed door te
komen. (Let wel: deze tips zijn geen garantie op slagen.)

Maak een STUDIEPLANNING met een duidelijke uurregeling
van studies en pauzes.

Tijdens de pauzes verricht je 'LICHAMELIJKE ARBEID' en
geen 'geestelijke arbeid'. Dus geen TV, geen boek lezen,

niet internetten, niet gamen ... Ga buiten wat lopen,
fietsen, shotten ... (zelfs als het regent).

Onderhoud ook je CONDITIE ... Sla geen gezamelijke
trainingen over, maar plan deze goed in je studieplanning.

Eet op vaste tijdstippen en liefst 3 tot 4 maaltijden per dag
(een ontbijt is daarbij heel belangrijk). Tracht zoveel
mogelijk GEZONDE VOEDINGSMIDDELEN te gebruiken:

groenten, fruit, melkproducten. Vermijd in elk geval een
overmatig gebruik van suikers en vetten. Drink veel water.
Neem voldoende tijd voor je maaltijden. Dit bevordert de
spijsvertering en het is ook een uitstekende manier om te

ontspannen.

Tracht elke dag op hetzelfde uur op te staan en te gaan
slapen. GA ZEKER OP TIJD SLAPEN. Waak erover dat je

voldoende nachtrust hebt, dit betekent gemiddeld 8 à 9
uur slaap per nacht.

teleblok.be

Winterstop
Tijdens de winterstop is er voor elke ploeg afzonderlijk een aparte regeling. Bepaalde
ploegen trainen door, anderen niet. De trainers brengen de spelers en hun ouders
hiervan op de hoogte. Gelieve deze regelingen te respecteren. Mogen we nogmaals
met aandrang vragen om de trainer tijdig te verwittigen wanneer zoon of dochter niet
kan komen trainen.

Meerdere ploegen nemen tijdens de winterstop deel aan indoortornooien. De regeling
hiervan is te vinden op www.kmtorhoutjeugd.be/tornooien.html.

COMPETITIE NA
NIEUWJAAR

De KBVB heeft nog geen beslissing
genomen betreffende de competitie

na Nieuwjaar voor nationale
ploegen. Tijdens de winterstop
wordt er meer nieuws verwacht.

Voor gewestelijke ploegen
onderbouw moet er tijdens de

winterstop opnieuw ingeschreven
worden voor een nieuwe competitie.

Alle ploegen zullen in hun eigen
leeftijdscategorie ingeschreven
worden, met uitzondering van de
gewestelijke U7 van trainer Dries

die na Nieuwjaar in een
gewestelijke U8-reeks zal

ingeschreven worden.

hard werken wint van talent
als talent niet hard werkt




