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FAIRPLAY ACTIE MIDDENBOUW
Vanaf dit seizoen zijn we bij de
middenbouw gestart met een fairplay-actie
voor aanvang van elke thuiswedstrijd.
We wensen de tegenstander voor de
wedstrijd veel succes met een handshake.
Op foto: de handshake van de
gewestelijke U13 voor de start van hun
wedstrijd tegen VC Ichtegem.

MATCH DAY
=
WINNING DAY

KMT-BOWLING DAY
25/03/2012
VAN 10u TOT 22u
KMT-BBQ
30/04/2012
VANAF 19u

LOTING 1/16 FINALES BEKER VAN BELGIË
woensdag 14/03/2012 om 18u30: U13 KM - AFC Tubize
woensdag 21/03/2012 om 18u30: KSV Diksmuide - U15 KM
woensdag 28/03/2012 om 18u30: U17 KM - R EX Virton

Internationaal 4-landentornooi van de kust U16
België - Finland - Slovenië - Oekraïne
maandag 05/03/2012 - Oostduinkerke
woendsdag 07/03/2012 - Torhout (Velodroom)
vrijdag 09/03/2012 - Varsenare

http://www.kmtorhoutjeugd.be

Interview met Hilde Smet
EHBO-coördinator bij KM Torhout
Hilde, kan jij jezelf eens voorstellen?

Hoe ben jij bij KM Torhout terecht gekomen?

Waarom is een goede basiskennis van EHBO belangrijk?

Wie moet er, in een voetbalclub, allemaal op de hoogte zijn van de nodige EHBO-kennis?

Wat is de minimale inhoud van een verzorgingstas?

BEREID OM ONZE JEUGD TE SPONSOREN?
BEKIJK ONS SPONSORAANBOD
http://www.kmtorhoutjeugd.be/documenten/sponsormapKM.pdf

Strafschop tegen? Tips voor de keeper:
1. Een keeper kan het stoppen van strafschoppen trainen door zich niet alleen op z'n reflexen te richten, maar vooral op de signalen die spelers
afgeven. Goede anticipatie kan blijkens onderzoek worden aangeleerd, waarbij het resultaat met tientallen procenten verbetert. Belangrijke
signalen die spelers afgeven zijn standbeen, zwaairichting van de armen, de aanloop en de lengte en snelheid van de aanloop.
2. Succesvolle penaltykillers maken er een spel van. Zij halen spelers uit hun ritme door met ze te praten, voor ze te gaan staan, te
vertragen... Let wel: dat moet geen doel op zich worden, maar gericht zijn op het uit de concentratie halen van de spelers. De speler moet na
gaan denken over de strafschop. Nota Bene: hou het wel leuk. Doe alleen datgene dat binnen de regels van beschaving en het spel blijven.
3. Een keeper moet zo lang mogelijk blijven staan. Gokken op een hoek heeft geen zin, zolang de bal nog niet geschoten is. Dit levert minder
rendement op dan welke andere strategie dan ook.
4. De meeste spelers prefereren de rechterhoek (= links van de keeper).
5. Analyseer welk type voetballer tegenover je staat. Is het een stijve, harkerige verdediger, dan is de kans groot dat de bal hard en hoog
(hoger) word ingeschoten. Bij dit soort spelers is een snellere reactie nodig dan bij de spitsen, die vaak sierlijker willen scoren en meer gebruik
maken van schijnbewegingen. Daar past wachten beter.
6. Probeer de eigen zwakke hoek te compenseren door krachttraining van het zwakke afzetbeen. Minder goede punten zijn wel degelijk weg te
werken door hard te trainen.
7. Is de speler links- of rechtsvoetig? Besef dat een linksvoetige strafschopnemer moeilijk te 'lezen' is, omdat deze nu eenmaal veel minder
vaak voorkomen. Probeer zoveel mogelijk 'voorkennis' te vergaren over de spelers die de strafschop gaan nemen. In tijden van stress zullen zij
altijd voor hun sterke hoek kiezen.
8. Verdedigers schieten anders dan aanvallers. Verdedigers nemen minder risico's en maken ook minder schijnbewegingen dan aanvallers.
9. De stand van de schouders en bovenlichaam geeft een indicatie over of de bal hoog of laag word ingeschoten. De stand van de heup en de
benen op de richting van het schot.
10. Wees niet bang voor joker te liggen/staan. In wezen heb je als keeper niets te verliezen en alles te winnen.

