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Eind januari stond het traditioneel nieuwjaarsfeest van de jeugdwerking
geprogrammeerd. Dit jaar kozen we voor een nieuwe, grotere zaal en een nieuwe
traiteur.
Het werden beiden een schot in de roos. De 450 aanwezigen genoten met volle
teugen van de maaltijd, de bijhorende drankjes, de superleuke sketches en het
spannende bingo-spel.
Dante Ovyn van de bijzondere U8 slaagde erin om als eerste een volle bingo-kaart te
krijgen. Hij werd beloond met een mooie fiets. Nicky Berghman slaagde er met haar
nationale -11 in om voor de 3de keer op rij (!), de sketches te winnen. Haar
coreografie van ingetogen zusters over bokskampioen Rocky via een ietwat
ondeugende striptease naar een adembenemende balletvoorstelling was alweer van
zeer hoog niveau. Je moet het maar doen om 1 2 spelertjes van 1 0 jaar en 2
volwassenen dit te laten doen.
Op naar een volgende editie. KMT, One team, One family!!!

steun de jeugd,
breng een
bezoek aan
jeugdlokaal
DE VELODROOM

Dante Ovyn, winnaar van het bingo‐spel, trots met De nat ‐11 van trainster Nicky en afgevaardigden
zijn nieuwe fiets in het gezelschap van Veerle en Dieter, samen met spelers van de eerste
ondervoorzitter
jeugd
Maurice
Bolle
en ploeg Thomas Depoorter en Klaas Devriendt,
jeugdsecretaris Ivan Brion.
jeugdvoorzitter Jan Strobbe en ondervoorzitter
Maurice Bolle.

De jeugdwerking is voortdurend op zoek naar medewerkers voor onze 4 grote happeningen: de
jeugddag, het nieuwjaarsfeest, de duiveltjeshappening met Pasen en de eindeseizoens‐bbq.
We zoeken vooral helpende handen voor de bediening achter de bar en in de zaal.
Wie zich geroepen voelt, mag steeds zijn/haar naam doorgeven aan Dirk Couwelier.
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INFOAVOND SOCIALE MEDIA
wat?
info over nieuwe trends, mogelijkheden & gevaren
wanneer?
maandag 17/02/2014 om 19u30, einde voorzien rond 21u
waar?
aula hogeschool Vives, lerarenopleiding Torhout, SintJozefstraat 1
deelname?
gratis, inschrijven op kmtorhoutjeugd@gmail.com
doelgroep?
alle ouders en iedereen die met jeugd werkt, zowel beroepshalve als
vrijwillig
organisatie?
jeugdwerking KM en ouderraad KM

SCHENK EEN WEDSTRIJDBAL AAN
1 VAN DE JEUGDTEAMS VAN KM
TORHOUT.
VOOR 50 EURO SCHENKT U EEN
WEDSTRIJDBAL EN WORDT EEN
FOTO MET VERMELDING VAN UW
NAAM / BEDRIJF OP ONZE
WEBSITE GEPLAATST.

Na het succes van vorige edities wordt ook nu
weer een KMTBowlingday georganiseerd. Deze
zal plaats vinden op zondag 23 februari 2014 in
het Torhout Bowling Center.
De ideale teambuildingsactiviteit voor zowel
spelers als ouders en meteen ook een steun voor
de jeugdwerking van Torhout 1992 Km.
Voor 6 euro per persoon, kan je 2 spelletjes
bowlen.

INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET JURGEN
MYLLE (0496 55 03 35) OF
JAN STROBBE (0475 82 48 63).

In het kader van de jeugdhervormingen zullen we
volgend seizoen onze structuur aanpassen:
Onderbouw: U7  U8  U9
Tussenbouw: U10  U11  U12
Middenbouw: U13  U14  U15
Bovenbouw: U16  U17  U19  U21
Als we het interprovinciaal label halen, zullen
volgende ploegen in competitie treden:
> GU7 (2), GU8,GU9, GU10, GU11, GU13,
GU15, GU17, GU21*
> PU8 (2), PU9 (2)*
> IPU10, IPU11, IPU12 (2), IPU13 (2), IPU14,
IPU15, IPU16, IPU17, IPU19*
* G= Gewestelijk ; P=Provinciaal ; IP=
Interprovinciaal

1. Speel sportief.
2. Speel om te winnen, maar gedraag je waardig en sportief, ook als je niet wint.
3. Volg de regels, maar ook de geest van het spel.
4. Respecteer:
Tegenstanders
Ploegmaten
Scheidsrechters
Trainers/Begeleiders en Entourage
Vrijwilligers
Supporters
de Accommodatie
5. Wens je tegenstanders en hun entourage voor de wedstrijd succes en groet elkaar, net als de
scheidsrechter, óók na de wedstrijd.
6. Ga na de wedstrijd niet door met verbale of fysieke strijd, maar beschouw sport óók als een
sociaal gebeuren.
7. Voorkom drank‐ en drugsmisbruik voor én na de wedstrijd.
8. Spreek mensen die het voetbal en de beleving in diskrediet brengen aan òf maak dat
(wan)gedrag bespreekbaar.
9. Verbeter de wereld met behulp van voetbal en begin bij jezelf.
10. Geniet van je sport en je club en wees zuinig op die sport, de vrijwilligers, je collega’s èn de
accommodatie.

Het voetbalkamp en de clinics in de paasvakantie vinden plaats op
maandag 14, dinsdag 15, donderdag 17 en vrijdag 18 april 2014.
Info en documenten om in te schrijven:
www.kmtorhoutjeugd.be

22ste PAASHAPPENING DUIVELTJES
zaterdag 19 en maandag 21 april 2014
tornooi voor U6  U7  U8  U9
sportstadion Benny Vansteelant
www.kmtorhoutjeugd.be/paashappening.html
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Op zondag 23 februari 2014 wordt opnieuw onze jaarlijkse KMT-Bowlingday
georganiseerd in het Torhout Bowling Center, Oostendestraat 262.
Bowlen kan tussen 10u tot 22u.
Elke deelname kost 6 euro per persoon voor 2 spelletjes.
Iedere ploeg krijgt 10 kaarten. Voor het reserveren van het uur dat men per
ploeg wilt bowlen, moet men zelf de bowling contacteren.
Dit kan op het nummer: 050 21 70 80. Reserveren voor 20 februari.
Bij reservatie geef je door met hoeveel personen je wenst deel te nemen. Dit
mogen er gerust meer dan 10 zijn. De ‘extra kaarten’ kan je achteraf bijvragen in
de 'Velodroom' en bij Luc Uyttenhove.
Kaarten moeten afgerekend worden vóór donderdag 20 februari bij Luc
Uyttenhove (0489 43 80 18).
Meer info over het Torhout Bowling Center op www.torhoutbowlingcenter.be.

Sportieve groeten,
Jeugdwerking Torhout 1992 KM

