HET KA-IMERTJE
Maandelijkse Nieuwsbrief Jeugd KM Torhout

Het jeugdbestuur van Torhout 1992 KM wil iedereen bedanken voor de inzet, steun en het harde
werk tijdens het voorbije jaar. KM Torhout is uitgegroeid tot een stabiele vereniging. En ook in
2013 gaan we verder op de ingeslagen weg. Onze missie en visie blijft onveranderd. We willen de
voetballende jeugd de mogelijkheid bieden om hun hobby te laten beoefenen in een aangename
en familiale sfeer, op een plezierige en succesvolle manier en met nadruk op opleiding en
beleving. In elke jeugdcategorie krijgt iedere speler zoveel mogelijk speelkansen. Elke speler
moet zo hoog mogelijk spelen, binnen zijn/haar eigen mogelijkheden, om zich zo optimaal
mogelijk te kunnen ontwikkelen. Het belang van de speler (individu) gaat boven alles.
We blijven onze jeugdopleiding stapsgewijs verder uitbouwen. Wat medische begeleiding
betreft, hebben we met de komst van Dieter Laleman een grote stap vooruit gezet. En ook onze
scoutingscel is gevoelig uitgebreid. Tot slot werd ook de werking van het jeugdbestuur en de
sportieve commissie jeugd herbekeken en aangepast waar nodig.
Maar 2012 zal vooral in het geheugen blijven als zijnde het jaar waar nationaal jeugdvoetbal in
Torhout plotseling op de helling bleek te staan. De reden hiervoor is alom gekend. Gelukkig vond
de KBVB het gezond verstand op tijd terug zodat onze jeugd op het niveau waar het thuis hoort
kon voetballen. Men is in Brussel momenteel bezig met het jeugdvoetbal te herbekijken. Zowel
eerste als tweede klasse krijgen elk hun eigen jeugdcompetitie. Maar ook de ploegen uit derde
klasse willen een aparte jeugdcompetitie. In de eerste maanden van 2013 komt daarover meer
nieuws. Het spreekt voor zich dat wij u daar tijdig over inlichten. 1 ding is al absoluut zeker. Ook
volgend jaar speelt onze jeugd nationaal voetbal.
Het jeugdbestuur van Torhout 1992 KM wil dan ook alle spelers, ouders, trainers, medewerkers
en sympathisanten een gelukkig, gezond, sportief, succesvol 2013 wensen.
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)

http://www.kmtorhoutjeugd.be

Interview met Dieter Laleman, kinesist jeugd Torhout 1992 KM
Dieter, kan jij jezelf eens kort voorstellen?

De meesten zullen mij waarschijnlijk wel kennen als de broer van Brecht Laleman, keeper
van het eerste elftal van KM Torhout. Af en toe trap ik zelf ook nog tegen de bal, maar de
meeste tijd gaat naar mijn beroep als kinesitherapeut. Ik ben in 2010 afgestudeerd aan de
UGent als kinesitherapeut, sindsdien ben ik me vooral verder aan het bijscholen in
sportgerichte revalidatie. Ondertussen heb ik sinds begin 2012 mijn eigen zelfstandige
kinépraktijk in de Keibergstraat in Torhout. Daarnaast ben ik ook nog kinesist van de U17
van Club Brugge tijdens hun wedstrijddagen.
Hoe ben je bij de jeugdwerking van KM Torhout terecht gekomen?

Begin dit seizoen kreeg ik van een aantal ouders van KM-spelers te horen dat er
momenteel niet echt een uitgewerkte medische begeleiding aanwezig was binnen de KMjeugdwerking. Ik heb contact opgenomen met het jeugdbestuur en van het één kwam het
ander.
Wat is jouw taak precies?

De KM-spelers kunnen momenteel op maandag en donderdagavond vrijblijvend naar de
kinépraktijk langskomen voor medisch advies, opvolging van een blessure… Voordeel
hiervan is dat spelers veel beter opgevolgd kunnen worden en dat ik de trainers zo op de
hoogte kan brengen hoe lang een speler buiten strijd zal zijn of wanneer ze de training
mogen hervatten.
Het is de bedoeling om volgend seizoen de medische begeleiding zeker verder uit te
breiden. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat we nog veel vorderingen kunnen maken
op vlak van blessurepreventie.
Wat doet een speler best wanneer hij een blessure oploopt tijdens een training of
tijdens een wedstrijd?

Basisprincipe binnen de eerste hulp blijft natuurlijk het RICE-principe (Rust-IJs-CompressieElevatie).
Daarnaast zien we vaak dat jonge spelers te lang blijven verder spelen met een blessure.
De wil om te spelen is groot bij kinderen. Daarom is het ook belangrijk dat trainers/ouders
tijdig ingrijpen om zo de blessure niet te verergeren.
Kunnen blessures vermeden worden?

Preventie is zeker mogelijk aangezien er heel wat risicofactoren zijn waarop we een
invloed hebben. Zo is het belangrijk dat spelers in goede conditie zijn, gezond eten en
drinken, voldoende lenigheid en stabiliteit hebben… Voetbal blijft natuurlijk een
contactsport en blessures zullen altijd een deel blijven uitmaken van voetbal.

Heel wat jeugdspelers hebben last van
groeipijnen. Kan daar (preventief) iets
tegen gedaan worden? En wat kan een
speler dan het best doen wanneer hij
daarmee geconfronteerd wordt?

In de eerste plaats dient door een arts de
diagnose van groeipijn gesteld te worden. Er
zijn namelijk ook heel wat andere
aandoeningen die gelijkaardige klachten
kunnen geven.
Iedereen zal tijdens zijn kindertijd te maken
krijgen met een groeispurt. Of dit klachten
met zich zal meebrengen valt moeilijk te
voorspellen. Maar voetbal is een explosieve
sport,
en daarom is het belangrijk dat
jeugdtrainers voldoende tijd besteden aan
het
geven
van
lenigheidoefeningen
gedurende de ganse jeugdopleiding.

Dieter Laleman
Keibergstraat 15, Torhout
0479 39 44 83
dieterlaleman@hotmail.com

VZW jeugd Torhout 1992 KM
organiseert de eerste editie van de

OFF-SIDE PARTY
Zaterdag 27 april 2013
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verschillende deejays - vip lounge - aanvang 22u00 - vanaf 16 jaar

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 ...

