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HET KA-IMERTJE
Maandelijkse Nieuwsbrief  Jeugd KM Torhout

GESLAAGDE VOORBEREIDINGSDAG AAN ZEE

Op zondag 14 augustus trokken de nat -14 en nat -15 een volledige dag naar De Haan. 
Een verslagje van Jurgen Mylle, jeugdcoördinator bovenbouw en organisator van deze 
trip, en van Francky Declerck, trainer van de nat -14.
Na even wachten op de afgevaardigden van de U15, die een onvergetelijke nacht beleefd 
hadden in één of andere Torhoutse kroeg, kon de busreis aangevat worden naar De Haan. 
Daar aangekomen stond Jean-Claude, onze plaatselijke begeleider, ons reeds op te 
wachten. De spelers konden zich omkleden in de schitterende accomodaties van de 
plaatselijke club. Daarna reed Hilde ons naar het strand en de duinen van Wenduine, waar 
onze spelers een doorgedreven training kregen van Johan en Francky. Na een inleidende 
strandloop en de rompstabilisatieoefeningen werd de groep in 2 gesplitst. Bedoeling was 
afwisselend een spelvorm en een intensieve loopoefening (duinen) in te lassen. Rond de 
middag werd de busreis terug aangevangen naar De Haan. Na een verkwikkende douche 
werden we begeleid naar een plaatselijk restaurant, waar er een heerlijke maaltijd werd 
geserveerd. In de namiddag stond nog een tactische training ivm stilstaande fases en een 
oefenwedstrijd tegen de plaatselijke jeugdploegen, U15/U16 en U16/U17, 
geprogrammeerd. Onze tegenstanders leken wel reuzen tegenover onze jongens, maar de 
KM-boys lieten zich niet doen. De nat -14 verloor weliswaar met 4-1 en de nat -15 bleef 
steken op een 4-4 gelijkspel. Na de wedstrijden werden onze jongens en  begeleiders nog 
getrakteerd op een hotdog. De vele meegereisde supporters zagen dat het goed was en 
er werd veel nagepraat in de plaatselijke kantine. Rond 18u00 werd de terugreis aangevat 
en onze chauffeur Hilde zette ons rond 18u30 af aan de Velodroom . Een zeer geslaagde 
stagedag die zeker voor herhaling vatbaar is. Ook een woord van dank aan iedereen die 
daaraan meegeholpen heeft. Alsook aan Jean-Claude onze plaatselijke begeleider. 

Eerste jeugddag KM succesvol

De eerste jeugddag van KM was een groot succes. 
Onder massale belangstelling werden de vele 
wedstrijden afgewerkt. De sfeer was reuzeleuk, het 
springkasteel had veel aantrek en de frietjes smaakten 
heerlijk. Ook de aanwezigheid van enkele spelers en de 
trainers Didier Degomme en Tom Vandenbussche van 
de eerste ploeg viel in de smaak bij de vele 
jeugdspelertjes. Hiernaast een foto van onze 
gewestelijke U7, samen met hun leeftijdsgenootjes van 
SVV Damme, de jeugdopleiders van beide ploegen en 
fanionspelers Dieter Yde, Lars Blieck en Brecht 
Laleman van Torhout 1992 KM.
Een speciaal woordje van dank aan de organisatoren, 
de vele vrijwilligers en alle deelnemende ploegen. 
DANKJEWEL!

"Meteen doorgaan, werken aan de fouten die je gemaakt hebt. Jezelf steeds willen verbeteren. Dit is de enige manier om te 
herstellen van een teleurstelling en om hogerop te geraken."



KRIJTLIJNEN WETGEVING VERVOER VAN KINDEREN

Algemene regel
Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden 
vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem 
worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.
Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een 
verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:
1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee 
andere in gebruik zijn, mag een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) achterin worden vervoerd, zonder 
kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een 
kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.
 
2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: 
wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar 
en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen.
Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden  vervoerd. Voor de eigen kinderen 
van de bestuurder geldt de algemene regel:  kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.

BEKER VAN BELGIË

preminiemen: wo 07/09/2011 om 19u op V2 van 
Velodroom

NAT -11 KM - KV OOSTENDE

miniemen: wo 14/09/2011 om 18u30
RC BISSEGEM - NAT -13 KM

knapen: wo 28/09/2011 om 18u30
KFC LICHTERVELDE - NAT -15 KM

scholieren: wo 28/09/2011 om 18u30
DOSKO BEVEREN - NAT -17 KM

KOM ONZE JEUGDSPELERS EEN EXTRA
DUWTJE IN DE RUG GEVEN

SPORTKAMP AUGUSTUS 2011

Van 16 t.e.m. 19 augustus was 
het weer een drukke bedoening 
op en rond de Velodroom en het 
sportstadion. Voor de 18de 
keer stond het sportkamp van 
KM geprogrammeerd o.l.v. 
jeugdvoorzitter Noël Cordie en 
TVJO Kris Defreyne. 
Enthousiaste trainers en 
supergemotiveerde spelertjes 
maakten ook van dit sportkamp 
een onvergetelijk avontuur. 
Apotheose was de voorstelling 
op vrijdagnamiddag, met een 
technisch parcours en met de 
finale van de penaltycup in de 
verschillende leeftijds-
categorieën. Vele ouders, 
grootouders, broertjes en 
zusjes zagen dat het goed was. 
De medailles en bekers werden 
uitgereikt door Thomas 
Depoorter, speler, en Didier 
Degomme, trainer van de 1ste 
ploeg van KM Torhout.
Op naar de 19de editie in de 
paasvakantie van 2012.

"Het is noodzakelijk dat iedereen er is 
om het meeste uit zichzelf te halen, 

wat dat dan ook mag zijn."
(Johan Cruijf)



KM Torhout  is steeds op zoek naar sponsors voor onze 
jeugdwerking.
Ben je bereid de jeugd te steunen, neem dan gerust contact 
met ons op.

sponsoring op website: Diedrik Van Tieghem (0486 75 00 23)
schenken wedstrijdbal, shirtsponsoring, kledij: Ivan Brion 
(0495 46 12 07) en Ann Verkeyn (0472 21 04 97)
sponsoring op bus: Noël Cordie (0476 56 18 24)

Jeugd KM '92

Woordje van TVJO Kris Defreyne

Bij de start van de nieuwe competitie wens ik, in naam van de ganse KM-familie, alle spelers en 
trainers veel succes toe, maar vooral veel voetbalplezier.
Dit kan enkel verwezenlijkt worden als iedereen aan dezelfde koord trekt. Een speler (ouder , 
supporter …) kan en moet nu wel eens ontgoocheld zijn, maar deze ontgoocheling moet eigenlijk een 
nieuwe motivatie zijn. Want ontgoocheling kan dikwijls rap veranderen naar euforie!!!!!! Alle ploegen 
werden tijdens het tussenseizoen in eer en geweten samengesteld, waarbij gestreefd werd naar zoveel 
mogelijk speelgelegenheid. Is dit nu op gewestelijk of op nationaal niveau, iemand die komt 
TRAINEN wil wedstrijden SPELEN!!!! Daarom  wil ik dit jaar bij elke speler de volgende 
karaktertrekken zien:

POSITIEVE  ingesteldheid, want negativisme schaadt altijd de MOTIVATIE om een doel te 
bereiken.
GROEPSGEEST, want samen zijn we sterk.
TRAININGSARBEID is de enige weg naar verbetering.

Deel uitmaken van onze club, KM TORHOUT 1992, is iets om fier op te zijn.

sportieve groeten
Kris 

Heb je een berichtje voor het ka-imertje, een 
weetje van een ploeg, een activiteit binnen KM ... 

mail naar info@kmtorhoutjeugd.be

BUSVERPLAATSINGEN 
NATIONALE PLOEGEN

Alle spelers zijn verplicht om 
de verplaatsingen met de bus 
mee te maken. Enkel voor de 
dichte verplaatsing naar 
EERNEGEM en VARSENARE 
wordt er geen bus ingelegd. 
Uiteraard wordt er dan ook niet 
aan de spelers gevraagd om 
eerst een verplaatsing naar 
Torhout te maken. Indien er 
plaats over is op de bus, kunnen 
ook ouders meereizen. 4 euro 
binnen de provincie en 5 euro 
voor een aangrenzende provincie. 
Reserveren in de Velodroom.

INFO WEBSITE - JEUGDKRANTJE
UREN AANVANG WEDSTRIJDEN

Het kan gebeuren dat de uren voor aanvang van 
wedstrijden die gepubliceerd worden in het 

jeugdkrantje en op de website, niet steeds correct 
zijn. De enige correcte gegevens vind je terug op 
de site van de KBVB. Deze kan je raadplegen via 

de link aanduidingen op onze jeugdwebsite.
Uiteraard wordt er gepoogd om zo correct 

mogelijke informatie mee te delen, maar het kan 
steeds gebeuren dat er een foutje sluipt in onze 
communicatie. Wij kunnen daar in geen geval 

aansprakelijk voor gesteld worden.
Voor alle zekerheid kan je zelf nog eens 

controleren.




