HET KA-IMERTJE
Maandelijkse Nieuwsbrief Jeugd KM Torhout

AGENDA
woensdag 07/03//2012 vanaf 16u: internationaal 4-landen tornooi van de
kust
woensdag 14/03/2012 om 18u30: Beker van België U13 KM - AFC Tubize
woensdag 21/03/2012 om 18u30: Beker van België KSV Diksmuide - U15 KM
zondag 25/03/2012 van 10u tot 22u: 2de KMT Bowlingday
woensdag 28/03/2012 om 18u30: Beker van België U17 KM - R EX Virton
zaterdag 07/04/2012 vanaf 8u30: 20ste paashappening duiveltjes en
preminiemen (dag 1)
maandag 09/04/2012 vanaf 8u30: 20ste paashappening duiveltjes en
preminiemen (dag 2)
maandag 30/04/2012 vanaf 19u: KMT-BBQ
Sportiviteit en respect zorgen ervoor dat voetballen leuk en veilig blijft. Want onsportiviteit,
ruw spel en agressief gedrag leiden vaak tot onnodige blessures, niet alleen bij de
tegenstanders, maar ook bij de veroorzaker zelf.
Fair play kan dan ook samengevat worden als het spelen volgens en naar de geest van de
regels. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, dat je je aan de geschreven en ongeschreven
spelregels houdt. Niet alleen voor wederzijds respect en een goede omgang met elkaar, maar
ook om de veiligheid te verhogen. Daar zijn de regels namelijk voor bedoeld. Kennis van de
spelregels, en een goede controle op de naleving van die regels, helpen om blessures te
voorkomen en het voetballen leuk te houden.
Trainers, scheidsrechters, bestuursleden, maar ook jij, als voetballer, hebben daarbij een
belangrijke taak. Je houdt je niet alleen aan de regels uit angst voor een gele kaart, een
strafschop of andere sancties. Sportiviteit moet je zelf willen. Ook als je vindt dat de
tegenstander zich niet aan die regels houdt of als de scheidsrechter een, in jouw ogen,
verkeerde beslissing neemt.
Om je duels te kunnen winnen heb je 'positieve agressie' nodig, maar dit mag niet omslaan in
het bewust overtreden van de regels. Hierdoor kunnen namelijk veel (ernstige) blessures
ontstaan, soms met blijvende schade aan de ledematen tot gevolg. Bovendien lokt het ook ruw
spel uit. Ga niet tot de grens van wat de regels en de scheidsrechter toelaten, maar blijf
binnen de grenzen van de veiligheid.
Fair Play draagt op die manier niet alleen bij aan het terugdringen van blessures, maar draagt
ook bij aan het positieve imago van de voetbalvereniging!

Internationaal 4-landentornooi van de kust U16
16u Slowakije - Finland

woendsdag 07/03/2012

18u Oekraïne - België

Torhout (Velodroom)
Gratis toegang

http://www.kmtorhoutjeugd.be

Nieuwjaarsfeest jeugd 2012
Op zaterdag 28/01/2012 kwam de KM-jeugd
traditioneel samen om het nieuwe jaar in te
zetten. Dat het een geslaagde avond
geworden is, bewijzen de filmpjes en foto's
die je op onze website kan bekijken:
www.kmtorhoutjeugd.be/nieuwjaarsfeest%20
2012.html.
Na een lekker aperitiefje, stonden er frietjes
met frikandellen op het menu voor de
kleinsten en een heerlijke beenhesp met
kroketjes voor de groten. Het uitvallen van
de elektriciteit zorgde voor een leuk
intermezzo
en
"verrassend
bijgevulde"
pintjes aan de tafel van de nationale -11.
Na het eten stonden de verschillende
sketches
geprogrammeerd.
Nadat
de
"verdwenen" micro boven water gekomen
was, mochten de 4 ploegen die iets
ingestudeerd hadden, het podium op. Elke
ploeg gaf het beste van zichzelf. De
nationale -12 staken van wal met de Yellow
Submarine, gevolgd door de allerkleinsten
van de gewestelijke U7. Met het leuke
chichiwawa brachten ze de sfeer in de zaal.
Daarna was het de beurt aan de nationale -11 met hun dance-mix en tot slot de gewestelijke
U11, met een onweerstaanbare trainer Kurt, die een geslaagde waka waka naar voor
brachten.
Na een spannende deliberatie won de nationale -11 nipt met een half puntje voorsprong op
de gewestelijke U7.
Nu de sfeer er goed in zat, was het tijd voor de al even traditionele bingo. Dylan Bauwens
van de nationale -11 was de eerste bingo-speler met een volle kaart en bijgevolg mocht hij
de mooie fiets mee naar huis nemen. Papa Luc was er wel niet gerust op, want hij vreesde
dat de nachtelijke terugreis al fietsend ging verlopen ...
De avond werd sfeervol afgesloten met aanstekelijke Vlaamse schlagers en carnavalmuziek.
Een op en top feestje dus.
Een dikke proficiat aan de organisatoren en een welgemeende dankjewel aan alle
medewerkers.

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

Informele fairplay.
Het over de zijlijn spelen van de bal wanneer een sporter geblesseerd raakt en met ingooi
weer terug spelen naar de partij die in balbezit was. Het staat niet in de regels beschreven
dat dit moet, en er wordt ook geen enkele regel overtreden als het niet wordt gedaan. Toch
wordt dit laatste als unfair gezien.
Informele fair play heeft betrekking op allerlei ongeschreven regels die per sporttak
kunnen verschillen en ook iets tot uitdrukking brengen van de gebruiken en tradities van
de betreffende sport. (Bij tennis moet het publiek stil zijn tijdens de service, bij volleybal
niet.) Hierdoor is het ook niet mogelijk goed aan te geven wat de elementen van informele
fair play zijn.

Toch zijn er drie basiswaarden die deze vorm van fair play definiëren:
* Het hebben van gelijke kansen: faire krachtmeting tussen partijen in de zin van leeftijd,
speelsterkte, en een volstrekt onpartijdige scheidsrechter.
* Spelen met volledige inzet: zich niet volledig willen inzetten is een vorm van spelbederf
waarbij de tegenstander niet echt serieus wordt genomen. Geen akkoordjes, laat zien dat je
wilt winnen.
* Respect voor de tegenstander: zonder tegenstanders kun je het spel niet spelen. Probeer
een tegenstander dus niet opzettelijk te verwonden of uit de wedstrijd te schoppen. Denk
aan de opzettelijke elleboogstoot of aanslag op de achillespees met een verhullende sliding.
Maar ook spugen naar de tegenstander of maken van kwetsende opmerkingen zijn vormen
van respectloos gedrag. Het feliciteren van de tegenstander met de overwinning of het over
de zijlijn spelen van de bal bij blessure zijn typische voorbeelden van respectvol gedrag.

20ste PAASHAPPENING TORHOUT 1992 KM
Zaterdag 07 april en maandag 08 april 2012
Aanvang wedstrijden 8u30
Duiveltjes U7, U8, U9 en preminiemen U10, U11
Deelname van 42 ploegen waaronder het Bulgaarse FC Yantra
Kom onze jongste jeugdspelertjes ondersteunen
We zijn nog steeds op zoek naar medewerkers voor deze paashappening.
Ben je bereid om een handje te helpen? Neem dan contact op met Kris of Ivan.

