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Sportkamp KM Paasvakantie 2012

Winnaars penaltycup
foto boven vlnr: Elias Bouckaert,
Guillaume Degomme en Mario Jr
Vanbelle
foto onder vlnr: Brice Verkerken, Robin
Van Tieghem en Jarne Deblock

Het 19de sportkamp van KM was een groot succes. Bijna 100
(!) spelers namen deel. Enkel het weer was niet altijd een
even goede vriend. De allerkleinsten kregen het ABC van het
voetbalspel voorgeschoteld, terwijl de grotere jongens in de
clinics verder hun voetbalkwaliteiten verbeterden. Tijdens
deze 4-daagse werd het fun-aspect uiteraard ook niet
vergeten.
Op de slothappening mochten we veel en mooi volk
ontvangen. Zelfs de burgemeester nam even de tijd om af te
zakken naar de velodroom en mee te genieten van de
penaltycup bij de jongste leeftijdscategorieën. Ook trainers
van het eerste elftal, Didier Degomme en Tom
Vandenbussche, samen met speler Thomas Depoorter
kwamen een kijkje nemen. In naam van alle spelertjes: dankje-wel.
Foto's vind je op onze website www.kmtorhoutjeugd.be
In de zomer staat een feesteditie op het programma. Het 20ste
sportkamp van KM wordt georganiseerd op maandag 13,
dinsdag 14, donderdag 16 en vrijdag 17 augustus 2012. Op
onze jeugdwebsite kan je reeds het document met info en
inschrijvingsstrook downloaden.
Tot op ons 20ste sportkamp in augustus.

http://www.kmtorhoutjeugd.be

BEREID OM ONZE JEUGD TE SPONSOREN?
BEKIJK ONS SPONSORAANBOD
http://www.kmtorhoutjeugd.be/documenten/sponsormapKM.pdf
Nationale -16 KAMPIOEN 2011-2012
Enkele cijfers:
26 wedstrijden gespeeld (13 thuis - 13 uit)
4 wedstrijden uitgesteld
66 punten (35 thuis - 31 uit)
20 wedstrijden gewonnen (11 thuis - 9 uit)
6 wedstrijden gelijk gespeeld (2 thuis - 4 uit)
0 wedstrijden verloren
78 doelpunten gemaakt (43 thuis - 35 uit)
26 doelpunten tegen (11 thuis - 15 uit)
doelsaldo: +52

Spelers: Verplancke Bas, Meeuws Jasper, Decoster Florin, Zutterman Florian, Dermul Jona, Foré Brecht,
Lannoo Tom, Ameye Pieter, Reynaert Pieter, Molleman Robin, Vandecasteele Siebe, Vens Davy, Tuytens
Jarno, Samyn Jannes, Denoyel Gilles, Dedecker Simon, Lanszweert Lucas, Mortier Tibo, Dedeyne Niels,
D'Hoore Dean
Trainer: Gruyaert Marino
Afgevaardigden: Vanvyaene Marcel, Debruyne Rik

STARTVERGADERINGEN SEIZOEN 2012-2013 in club 110 (kantine Velodroom)
zaterdag 16 juni 2012: onderbouw & nat -17
zaterdag 23 juni 2012: middenbouw (VM) - bovenbouw (NM)
SPORTKAMP ZOMER 2012
maandag 13, dinsdag 14, donderdag 16, vrijdag 17 augustus 2012
inschrijvingsformulier op www.kmtorhoutjeugd.be
Johan Cruijff, één van 's werelds beste voetballers, is op 25 april ll. 65 jaar geworden. De
legendarische nr 14 werd op 25 april 1947 geboren in Amsterdam. Cruijff speelde o.a. voor Ajax
Amsterdam, FC Barcelona en Feyenoord Rotterdam. Later werd hij trainer bij Ajax, Barcelona en
Catalonië.
In 1999 werd hij door de IFFHS verkozen tot Europees voetballer van de twintigste eeuw. Bij de
verkiezing van Wereldvoetballer van de twintigste eeuw eindigde hij als tweede achter Pelé. De
voormalige aanvaller en spelverdeler werd met name geroemd vanwege zijn techniek,
startsnelheid, handelingssnelheid en spelinzicht. Drie maal werd hij verkozen tot Europees
voetballer van het jaar en ook won hij drie keer de Europacup I.

Een aantal van zijn opmerkelijke quotes:
* Niet op de speler, maar op de bal moet er druk zijn.
* PRESTATIE is een leuk woord, maar het gaat eerst om het voetbal, om
het spel.
* Creativiteit en discipline hoeven elkaar niet te bijten.
* Spelers moeten niet bang zijn om een fout te maken.
* Belangrijk trainers te vinden die de vreugde en de liefde voor het
voetbalspel weten over te brengen.

Labeling: KBVB creëert extra nationale reeksen
Het Uitvoerend Comité heeft op zijn zitting van vrijdag 27 april 2012 beslist om in het
belang van het jeugdvoetbal extra nationale reeksen te creëren. Het gaat hierbij wel
om een uitzonderlijke maatregel.
De maatregel bestaat erin dat clubs die een nationaal label aanvroegen en toegekend
kregen maar in de provinciale reeksen werden ingedeeld voor volgend seizoen (20122013) toch in de nationale reeksen zullen worden ondergebracht.
Concreet gaat het om volgende clubs: KFCO Wilrijk, K. Lyra TSV, K. Wolvertem SC, KSC Grimbergen, FC AnderlechtMilan, Royal Géant Athois, KESK Leopoldsburg, Exc. Veldwezelt, Etoile Elsautoise, Sportkring St-Niklaas, KSV Temse,
KFC Eendracht Zele, KSK Maldegem, KVC Zwevegem Sport, Torhout 1992 KM, KFC Varsenare, SK Eernegem, KVV
Coxyde, SV Wevelgem City en RFC Luingnois.

© 28/04/2012 - KBVB

