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HET KA-IMERTJE
Maandelijkse Nieuwsbrief  Jeugd KM Torhout

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)



Interview met Rik Wydooghe

Rik, eind vorig jaar werd je gehuldigd voor 25 jaar vrijwilligerswerk bij de club. Hoe ben je 
destijds bij de club terecht gekomen?
Door Jef Vanthournout die reeds actief was in de jeugdwerking en die ik kende van in Don-Bosco

Welke taken heb jij al allemaal voor je rekening genomen binnen de jeugdwerking van KM 
Torhout? 
In het begin was ik jaren afgevaardigde van de provinciale preminiemen met Willy Debever als 
trainer en Michel Verduyn als mede-afgevaardigde  Met de fusie werden Michel en ik door wijlen 
Marcel Vanhoutte gevraagd om afgevaardigden te zijn bij de beloften, wat we aanvaardden. Na 
een 4-tal jaar werd Michel matriaalmeester van het 1ste elftal en ben ik nu nog steeds met Steve 
Boddin afgevaardigde van de beloften. Sinds 2 seizoenen ook afgevaardigde van de nat -15 met 
Jitser Soete. Als de nood zich dwingt, ben ik ook buschauffeur en help ik in samenspraak met de 
andere chauffeurs het busvervoer regelen. Ik steek ook af en toe eens een handje toe in ons 
lokaal de velodroom of op één of andere festiviteit.

Wat trekt jou het meest aan in KM Torhout?
De gezelligheid binnen de club. Af en toe wordt wel eens gediscussieerd, maar dit moet  vlug 
vergeten zijn en wordt nadien bijgepraat in de velodroom met een frisse pint. 

In die 25 jaar heb je de fusie meegemaakt, maar ook de scheiding. Hoe heb jij dit ervaren?
Van bij het begin klikte dat goed met de mensen van de jeugd van SK. In het bestuur van het 
1ste elftal  daarentegen ging het er soms zeer woelig aan toe met de scheiding tot gevolg, maar 
we hebben  goeie vrienden en trouwe medewerkers aan de fusie overgehouden zodat we één 
familie vormen.

Wat heb jij in al die tijd het meest zien veranderen in het jeugdvoetbal?
Het respect  t.o.v. de trainers is soms ver te zoeken en trainers worden soms nogal zwaar op 
korrel genomen bij één of andere beslissing. Ook het respect voor het materiaal en de netheid 
in de bus en kleedkamer laat soms te wensen over. 

Soms hoor en lees je in de media verhalen over agressie t.o.v. scheidsrechters door zowel 
spelers als ouders. Heb jij dit al meegemaakt? Hoe ga je ermee om? Heb je tips voor andere 
afgevaardigden?
In de neutrale zone moet iedereen (trainer, afgevaardigden ...) zoveel mogelijk de rust proberen 
te bewaren. Als bv de trainer begint te janken op de scheids, dan vliegt nogal vlug de hele bank 
'in brand'. Ook de ouders langs de lijn moeten aanmoedigen i.p.v. te schelden, maar soms is het 
niet altijd gemakkellijk.
Volgende tip wil ik meegeven aan andere afgevaardigden: hou het zolang mogelijk vol, want wij 
zijn een uitstervend ras het wordt steeds moeilijker om aan vrijwillige medewerkers te raken.

Bedankt Rik, voor je inzet gedurende al die jaren. Hopelijk mogen we in de toekomst nog lange 
tijd op jouw medewerking rekenen.

LEVE KM
ONE TEAM - ONE FAMILY



Zaterdag 27 april 2013

D E    M A S T - T o r h o u t
w w w . o f f s i d e - p a r t y . b e

dj Kelly Pfaff - dj Gerrit K - vip lounge - aanvang 22u00 - vanaf 16 jaar

OFF-SIDE PARTY

VZW jeugd Torhout 1992 KM
organiseert de eerste editie van de

Winnaars actie IJstaartenverkoop:

Luca Mylle van de gew U9: cadeaubon FUN 50 euro
Jordy Vens van de nat -15: cadeaubon FUN 25 euro
Nationale -14: training o.l.v. Lukas Van Eenoo (Cercle Brugge K.V.)

Proficiat aan alle winnaars.
Bedankt aan alle verkopers om er dit jaar een topjaar van te maken.

Mysterieuze gast ...

Op het nieuwjaarsfeest van de jeugd van KM liep laat op de avond 
deze zonderling rond.

Kan jij deze persoon identificeren?

Als je weet wie het is, stuur een mail naar info@kmtorhoutjeugd.be 
en wie weet ...





Op zondag 24 februari 2013 wordt opnieuw onze jaarlijkse Bowlingday georganiseerd.

De bowling gaat door vanaf 10u tot 22u.

Elke deelname kost 6 Euro per persoon voor 2 spelletjes.

Iedere ploeg krijgt 10 kaarten.  Extra kaarten zijn te verkrijgen in de 'Velodroom' en bij

Luc Uyttenhove.

Voor het reserveren van het uur dat men per ploeg wil bowlen moet men zelf de bowling

contacteren. Dit kan op volgend nummer: 050/21 70 80.

Er kan gereserveerd worden voor meer personen dan men kaarten heeft, deze worden 

dan achteraf bezorgd. (men dient niet te wachten op de kaarten om de reservatie aan de

bowling reeds door te geven)

Men dient wel op voorhand het aantal personen door te geven die willen bowlen (zo komt

het uurschema van de bowling niet in het gedrang).

De kaarten moeten afgerekend worden vóór donderdag 21 februari bij 

Luc Uyttenhove (0489/43.80.18).

Reservaties dienen ook ten laatste op 21 februari doorgegeven te worden aan de bowling 

(050/21.70.80).

KMT BOWLINGDAY

Vriendelijke, sportieve groeten,

KMT Jeugd




