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Beste spelers en ouders, 

 

Het voetbalseizoen 2020-21 is achter de rug.  Wij hebben er in ieder geval alles aan gedaan om er het 

beste van te maken.  Met deze infobrochure geven wij jullie graag alle noodzakelijke informatie voor 

een vlotte opstart van het nieuwe seizoen in betere omstandigheden: 

• Hieronder vinden jullie de lidgelden per leeftijdsgroep.  In deze lidgelden zijn volgende zaken 

inbegrepen: 

- Alle trainingen en wedstrijden (waarvoor geselecteerd) voor het komend seizoen aangevuld 

met eventuele tornooien. 

- Een paar voetbalkousen 

- Een voetbaltas (indien reeds in uw bezit is vervanging mogelijk indien versleten na melding 

aan Geert Pyfferoen) 

- Verzekering voor alle sportieve activiteiten waaraan de speler deelneemt. 

- Een drankje na elke wedstrijd in de cafetaria (bij uitwedstrijden na terugkeer) 

o Categorieën U5/U6: €155 voor de eerste speler en vanaf de tweede speler €140. 

o Categorieën U7, U8 en U9: €165 voor de eerste speler en vanaf de tweede speler €150.   

o Categorieën U10, U11, U12, U13: €185 voor de eerste speler en vanaf de tweede speler €160.  

o Categorieën U15, U17, U21: €150 voor de eerste speler en vanaf de tweede speler €135.  Dit 

bedrag is inclusief een korting van 50 € voor spelers U15-17-21 die lidgeld betaalden voor 

seizoen 2020-2021 en waar pas de laatste maanden terug trainingen toegelaten werden. 

• Het lidgeld dient betaald te worden voor 1 augustus 2021 Denk eraan: niet betaald = niet 

speelgerechtigd, ook niet voor oefenwedstrijden!  

• Rekeningnummer BELFIUS: BE 23 0688 9803 2491 met vermelding naam speler en 

leeftijdscategorie 

• Bijna alle mutualiteiten (christelijke, socialistische, liberale, onafhankelijke) betalen een gedeelte 

van het inschrijvingsgeld terug. De moeite waard dus om eens langs te gaan bij uw ziekenfonds. 

Het formulier mag binnengebracht worden om te ondertekenen in de cafetaria.  Info op website. 

• Alle spelers dienen bij iedere wedstrijd in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs, 

afgeleverd door het gemeentebestuur. Een kopie telt niet meer! Spelers die geen geldig 

persoonsbewijs kunnen voorleggen, kunnen niet opgesteld worden bij wedstrijden en brengen 

mogelijk hun ploeg in de problemen. 

• Graag hadden wij een warme oproep gedaan aan de ouders om zoveel mogelijk hun 

zoon/dochter te vergezellen naar de wedstrijden. Op die manier kan worden vermeden dat de 

trainer over onvoldoende vervoer beschikt om zijn spelers naar de wedstrijd te brengen.  Indien 

dit om één of andere reden niet lukt, vragen wij om zeker tijdig te verwittigen.   

• Voor de ouders die de wedstrijden niet bijwonen vragen we om uw kind ten laatste een uur na 

de wedstrijd terug te komen afhalen. Bij uitwedstrijden gelieve te informeren bij de trainer of 

afgevaardigde wanneer uw kind terug zal zijn, anders is uw kind niet meer verzekerd als er 

eventueel iets zou voorvallen.  

 

We wensen jullie alvast een fantastisch nieuw voetbalseizoen toe. 

Namens het jeugdbestuur van KSV Pittem, 

 

Jürgen Rigole        Andy Kindt 

Jeugdcoördinator                      Jeugdvoorzitter 
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NIEUW VANAF DIT SEIZOEN - OUDERRAAD 

 

In de afgelopen 3 seizoenen hebben wij telkens voorzien om, per jeugdploeg, alle ouders minstens 1x 

per jaar samen te roepen om van gedachten te wisselen, meningen te vragen en bepaalde zaken aan 

te kondigen. 

Vanaf volgend seizoen willen wij hierop verder bouwen op een meer efficiënte en gestructureerde 

manier.  Concreet gaan wij over tot de oprichting van een nieuw orgaan: de ouderraad. 

Enerzijds is deze de spreekbuis vanuit de ouders richting bestuur. Anderzijds is deze een belangrijk  

aanspreekpunt voor het bestuur richting de ouders.  

De ouderraad bestaat uit minstens 1 en maximum 2 ouders per jeugdploeg (U6 tot en met U21) en 

wordt enkel opgericht indien er voor elke ploeg minstens 1 kandidaat is. 

De verantwoordelijkheden zien wij als volgt: 

- Behartigen van de belangen van de ouders en de spelers 

- Signaleren van verbeterpunten aan het bestuur 

- Advies geven aan het bestuur over de werking en de activiteiten 

- Communicatie verbeteren tussen bestuur en ouders 

- Nieuwe ideeën aanbrengen om de club verder te ontwikkelen 

- Deelname aan activiteiten van de club 

De ouderraad komt 3 tot 4 x per jaar samen.  Bij deze vergadering is telkens minsten 1 bestuurslid 

aanwezig. 

Tijdens de eerste vergadering wordt ook een verantwoordelijke van de ouderraad verkozen.  Deze 

persoon stelt samen met het bestuur de agenda van de vergadering op en kan ook, indien nodig, 

oproepen tot tussentijdse vergaderingen. 

Wie zich kandidaat wil stellen, stuurt een mailtje naar kindt.andy@skynet.be. Uiteraard mag er ook 

vrijblijvend contact genomen worden indien er nog vragen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kindt.andy@skynet.be
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VOORLOPIG NOG STEEDS MAATREGELEN NIEUW SEIZOEN – COVID19 
 

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn, tot nader order, volgende maatregelen van 

toepassing: 

 

▪ Spelers die zich ziek voelen, komen niet naar de training en verwittigen de trainer op 

tijd. 

▪ Indien een speler of iemand, met wie de speler in contact geweest is, besmet is, 

nemen jullie onmiddellijk contact op met Jürgen Rigole.    

▪ Trainingsvelden zijn uitsluitend toegankelijk via het poortje rechts van de ingang van 

de sporthal.  De kleedkamers zijn niet toegankelijk.  Alle materiaal (gsm, jas, …) mag 

afgegeven worden aan de trainer.  Gelieve zo weinig mogelijk mee te nemen. 

▪ Op het trainingsveld zal de trainer de handen ontsmetten van elke speler, dit bij 

aanvang van de training en na afloop van de training. 

▪ Ouders kunnen niet aanwezig zijn bij trainingen en zetten de spelers af aan de ingang 

en komen hen daar ook terug ophalen.  We voorzien dat de trainingen op tijd starten 

en stoppen.  Carpoolen wordt afgeraden. 

▪ Elke speler brengt zijn eigen drinkfles mee.  Drinken van de fles van een medespeler 

is ten strengste verboden. 

▪ Na afloop van de training zullen alle materialen (ballen, potjes, …) gereinigd worden 

volgens de voorschriften 

▪ Spelers dienen zoveel mogelijk de onderlinge afstand te bewaren tenzij dit betrekking 

heeft op de aard van de training.  Handen schudden, elkaar vastnemen, … blijft tot 

nader order verboden.   

▪ Spelers die de maatregelen niet naleven, worden geregistreerd met een 

waarschuwing.  Bij herhaling kan een passende sanctie opgelegd worden. 

Deze maatregelen worden genomen om besmettingen te voorkomen en niet om de 

pret te drukken.  Indien iedereen zich aan de richtlijnen houdt, zullen we erin slagen 

om het nieuwe seizoen op een succesvolle manier te starten! 

 

EXTRA AANDACHT VOOR DE KLEEDKAMERS (van zodra deze terug in 

gebruik genomen mogen worden) 
 

Dit zijn de regels voor het gebruik  van de kleedkamers + de gang naar de kleedkamers van zodra we 

deze terug in gebruik nemen: 

- De spelers komen naar de club met propere schoenen.  Dit wordt gecontroleerd door de trainer. 

- Na afloop van training of wedstrijd worden de schoenen in de bakken/aan de borstels gereinigd voor 

het betreden van de kleedkamer.  

- De kleedkamer wordt na de training of wedstrijd proper achtergelaten.  Alle flessen, blikjes, etc in de 

vuilnisemmer. 

- Douchen gebeurt in vlot tempo.  De trainer of afgevaardigde wacht tot alle spelers vertrokken zijn. 

- Muziek wordt enkel nog toegestaan na afloop van een wedstrijd waarin goed gespeeld werd.  (winst 

of verlies is geen bepalende factor)  Er wordt toestemming gevraagd aan de trainer. 

- Spelen, rennen, eten, drinken in de gangen van de kleedkamers is verboden.  De gang is enkel 

toegankelijk voor het zicht begeven naar de kleedkamer voor een wedstrijd of een training. 
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Jeugdwerking KSV Pittem 

Jeugdvoorzitter 

 

  

Andy Kindt 0474/427951 kindt.andy@skynet.be 

 

   

Penningmeester 

 

  

Martine Devlamynck 0471/859968 rudy_desplenter@telenet.be  

   

Secretaris   

 

Mieke Thorrée                                           

 

0495/773878 

 

 

mieke.thorree@telenet.be  

 

Gerechtigd Correspondent 

 

Marino Desmet 

 

 

 

0499/550706 

 

 

 

desmet.marino@telenet.be  

 

Leden 

 

  

Franky Bibauw 

 

Filip Raedt 

0475/752814 

 

0473/681009 

franky.bibauw@telenet.be  

 

filip.raedt@telenet.be 

 

Geert Pyfferoen  

 

0473/250458 

 

geertpyfferoen@hotmail.com  

   

Denis Windels                                   0471/018547 denis.windels@skynet.be  

Wilfried Buddaert     

 

Marc Van Hauwaert                      

0498/207513    

 

0494/07 06 01 

wilfried.buddaert@telenet.be  

 

marcvanhauwaert@telenet.be 

 

    

 

   

   

Jeugdcoördinatoren 

 

Jürgen Rigole (onder en 

middenbouw 

 

 

 

0478/619316 

 

 

jc@ksv-pittem.be 

Filip Raedt (bovenbouw) 0473/681009 Filip.raedt@telenet.be 

 

mailto:kindt.andy@skynet.be
mailto:rudy_desplenter@telenet.be
mailto:mieke.thorree@telenet.be
mailto:desmet.marino@telenet.be
mailto:franky.bibauw@telenet.be
mailto:filip.raedt@telenet.be
mailto:geertpyfferoen@hotmail.com
mailto:denis.windels@skynet.be
mailto:wilfried.buddaert@telenet.be
mailto:marcvanhauwaert@telenet.be
mailto:jc@ksv-pittem.be
mailto:Filip.raedt@telenet.be
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Trainers KSV Pittem Jeugd seizoen 2021-2022 

PLOEGEN TRAINER(S) E-MAIL GSM 

U5/U6 Jürgen Rigole jc@ksv-pittem.be  0478 61 93 16 

  Stijn Ver eecke Stijn17vereecke@gmail.com  0491 24 00 94  

U8 Axel Blontia axelblontia23@gmail.com 0495 32 53 74 

  Wiliam Adade williamadade2@gmail.com 0473 32 96 88 

U9 Mike Maene Ice_mike@live.be  0493 07 15 25 

  Jari Carré jari.carre2002@gmail.com 0472 57 68 29 

U10 Luka De Soete Luka.fb@oulook.com  0490 43 41 50 

  Robin Vaneenooghe Vaneenooghe.robin@gmail.com 0478 68 44 81 

U11 Kenneth Devolder Kennethdevolder@hotmail.com  

0493 60 76 47 

U12 Kevin Windels kevinwindels@hotmail.com  0472 97 86 02 

U13 Jacob Wassenaar jacob.wassenaar@telenet.be  0487 46 18 12 

U15 Diederik Desseyn diederik.desseyn@telenet.be  0475 39 02 06 

U17 Kenny Deblaere kenny.deblaere@live.be  0498 06 45 32 

U21 Dave Dehouck davedehouck@gmail.com  0473 31 49 77 

KEEPERTRAINER TEM U15 Jari Carré jari.carre2002@gmail.com 0472 57 68 29 

  Thomas Leman thomasleman1993@gmail.com 0476 48 82 44 

KEEPERTRAINER  U17 TEM U21 Danny Van Cauwenberghe danine7178@gmail.com 0475 67 92 85 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 
 

 

 

 

 

mailto:jc@ksv-pittem.be
mailto:Stijn17vereecke@gmail.com
mailto:Ice_mike@live.be
mailto:Luka.fb@oulook.com
mailto:Kennethdevolder@hotmail.com
mailto:kevinwindels@hotmail.com
mailto:jacob.wassenaar@telenet.be
mailto:diederik.desseyn@telenet.be
mailto:kenny.deblaere@live.be
mailto:davedehouck@gmail.com
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Trainingsschema 

U5/U6 Training op woensdag van 18u tot 19u op Terrein 6  Terrein 6   

kennismakingstraining op 3 en 10 juli – daarna start training op 4 augustus  

U8 Training op maandag en woensdag van 18u tot 19u  Terrein 4 start 5 juli  

U9 Training op maandag en woensdag van 18u tot 19u  Terrein 5 start 5 juli 

U10 Training op maandag en woensdag van 18u tot 19u15 Terrein 1 start 5 juli 

U11 Training op maandag en woensdag van 18u tot 19u15 Terrein 3 start 5 juli 

U12 Training op maandag en woensdag van 18u tot 19u15 Terrein 3 start 5 juli 

U13 Training op maandag van 18u30 tot 19u30   Terrein 1 start 5 juli 

 Training op woensdag van 18u tot 19u30   Terrein 1 

U15 Training op maandag en woensdag van 19u15 tot 20u30 Terrein 4+5 start 5 juli 

U17 Training op maandag en woensdag van 19u30 tot 21u Terrein 3 start 5 juli 

U21 Training op maandag en woensdag van 19u30 tot 21u Koolskamp start 5 juli 

 

KEEPERTRAINING JEUGD (U8 tem U15) 

Training op dinsdag van 18u15 tot 19u15   Terrein 2 start 6 juli 

KEEPERTRAINING U17-U21 

 Training op dinsdag van 19u30 tot 20u30   Terrein 2 start 6 juli 
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FANDAG 2021 op zaterdag 28 augustus 

 

PROGRAMMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN 

ploeg tegenstander veld tijdstip 
U6 wedstrijd 3v3 T1 13u 

U8 KME Machelen duiveltjes 9u30 
U8 V.V. Sparta Ursel duiveltjes 9u30 
U9 KSKV Zwevezele duiveltjes 13u 

U9 KM Torhout duiveltjes 13u 
U10 KME Machelen T2 14u 
U11 KFC Lichtervelde T3 13u30 
U12 KSV Rumbeke T2 13u30 

U13 V.V. Sparta Ursel T2 15u30 
U15 KSV Rumbeke T2 9u 
U17 FCE Kuurne T3 9u30 
U21 FCE Kuurne T1 10u 

beloften KZ Dentergem T3 16u 
1ste ploeg K.V. Dosko Beveren T1 18u 
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Gedragscode 

Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, werd onderstaande gedragscode 

opgesteld. Deze is vooral gericht naar de spelers toe, maar is ook toepasselijk voor alle trainers, 

afgevaardigden en ouders. Gedetailleerde info voor elke groep op de website terug te vinden. 

1. Gedrag 

 Voetbal is een ploegsport: moedig elkaar aan! Iedereen maakt al eens een fout, leer hiervoor 

begrip te hebben. 

 Behandel iedereen met respect, zowel de medespelers als de scheidsrechters, tegenstanders, 

trainers en publiek. Voetbal is tof en moet tof blijven. 

 Tijdens de trainingen mag niet over terrein 1 naar de oefenterreinen gegaan worden. 

 Douchen na elke training en wedstrijd is verplicht van zodra de veiligheidsmaatregelen dit 

toelaten.  Spelers verlaten na een wedstrijd SAMEN de kleedkamers en wachten dus op elkaar.  

Trainer of begeleider controleert de kleedkamer na het verlaten hiervan. 

 Spelers die een identiteitskaart hebben, dienen die altijd mee te hebben op wedstrijden. Indien 

ze deze niet kunnen voorleggen, kunnen ze niet deelnemen aan de wedstrijd! 

2. Trainers 

 De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijden en geeft richtlijnen tijdens de wedstrijden.    

Inmenging van de ouders hierbij is uit den boze.                                       

 Ouders en familie moedigen de ploeg aan op een positieve manier, maar zijn geen extra trainer 

die eigen richtlijnen geven. 

3. Stiptheid 

 Gelieve altijd tijdig aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden. Verwittig bij afwezigheid altijd 

de trainers of afgevaardigden van uw ploeg. 

 Het regelmatig bijwonen van de trainingen is een absolute vereiste en zal als maatstaf gebruikt 

worden voor de bepaling van de wedstrijdselectie samen met gedrag tijdens wedstrijden en 

trainingen.  Voetbalkunde is geen garantie tot selectie voor een wedstrijd !! 

4. Kledij 

 Draag tijdens zowel de thuis- als de uitwedstrijden altijd de training van KSV Pittem. Dit bij 

aankomst en na de wedstrijd. 

 Probeer zoveel mogelijk al het sportgerief zoals sporttassen en trainingen te naamtekenen. 

 Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van uurwerken, armbandjes of andere sieraden 

niet toegestaan. 

 Draag tijdens de verplaatsing op uitwedstrijden altijd gewone (sport) schoenen zodat de auto's 

niet worden beschadigd door de studs van voetbalschoenen. 

 Voorzie voor de wedstrijden ook altijd het officiële paar rode kousen.  Extra kousen kunnen 

voordelig aangekocht worden op de club bij Geert Pyfferoen. 

 Schoenen moeten verplicht worden schoongemaakt aan de borstels buiten, en dus niet tegen de 

muren. Schoenen afwassen gebeurt aan de voorziene wasbakken in de gang van de kleedkamers. 

 Het is verboden om met vuile voetbalschoenen de kleedkamers te betreden!! 

5. Kleedkamers - Gebouwen 

 Spelen en voetballen in de gang van de kleedkamers en de cafetaria is niet toegestaan en 

eveneens verboden vanuit de gemeente. 
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 Vanaf U10 worden ouders niet meer toegestaan in de kleedkamers. 

 Er geldt een algemeen rookverbod in de cafetaria, kleedkamers en in de gangen. 

 Er worden geen bakken bier meegenomen in de kleedkamers. 

 Help mee zorgen voor de netheid van de kleedkamers: gooi uw afval in de vuilnisemmer! 

 In de kleedkamers wordt de GSM uitgeschakeld en zeker niet meegenomen naar de terreinen 

tenzij deze door de afgevaardigde bijgehouden wordt. 

 Respecteer steeds het materiaal van uw medespelers en van de club. 

 Diefstal en vandalisme worden zwaar gesanctioneerd.  Eventuele kosten worden verhaald op de 

ouders.  De speler kan hiervoor uitgesloten worden voor trainingen en wedstrijden.  Beslissing 

hierover wordt genomen door het jeugdbestuur na gesprek met de betrokkenen. 

 

6. Varia 

 Adreswijzigingen en nieuwe telefoonnummers moeten worden meegedeeld aan het 

secretariaat. 

 Ouders die meerijden met spelers, moeten zich houden aan het wettelijk toegelaten aantal 

passagiers.  Daarom is het belangrijk om voldoende wagens ter beschikking te hebben.  Spreek 

af met elkaar. 
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Pro Soccer Data 

 

ProSoccerData (PSD) is een speler-volgsysteem die voetbalclubs een totaaloplossing biedt om de 

kwaliteit van communicatie van onze jeugdwerking en het eerste elftal te verbeteren.  

Van ProSoccerData heb je een gebruikersnaam ontvangen en heb je zelf een wachtwoord ingesteld. 

(indien je deze niet meer weet dan neem je best contact op met Marino Desmet of Rigole Jürgen, 

contactgegevens staan in deze brochure) 

Het is zeer belangrijk om ook de app op je smartphone te kunnen gebruiken.  

Met de PSD spelersapplicatie kan je je kalender verifiëren, wedstrijdresultaten bekijken, feedback 

ontvangen en geven of chatten met teamleden. Hier kan je ook als speler/ouder eenvoudig aanduiden 

of je al dan niet aanwezig zal zijn op training. 

De app is gratis beschikbaar in de Google-store en Apple-store.  

 

OPGELET : ALLE COMMUNICATIE OVER TRAININGEN/WEDSTRIJDEN GEBEURT ENKEL VIA PSD 
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Wat te doen bij een voetbalongeval? 

Alle spelers zijn verzekerd voor ongevallen die hen overkomen, zowel op training als in 

wedstrijdverband met KSV Pittem 

 

Bent U als speler het slachtoffer van een voetbalongeval tijdens een wedstrijd of training, dan zal men 

naargelang de ernst een dokter of een ziekenhuis raadplegen. Dit kan uiteraard ook door de ouders 

achteraf gedaan worden, indien de klachten pas daags nadien optreden. 

Haal bij de afgevaardigde, trainer of in de cafetaria of download in dit geval het ongevallenformulier 

op de website van KSV Pittem (www.ksv-pittem.be) en laat het door de arts zo volledig mogelijk 

invullen. 

Zorg er vooral voor dat alle persoonlijke gegevens zijn ingevuld en dat de dokter die heeft ondertekend. 

Laat bij de minste twijfel ook kinesitherapie voorschrijven (zo moet je achteraf niet meer teruggaan). 

Dit formulier moet samen met een zelfklever van uw zoon/dochter van het ziekenfonds na het 

ongeval afgeleverd worden bij Desmet Marino, Kouterstraat 14, 8740 Pittem. In het geval je het 

formulier in de cafetaria in de lade van Marino legt gelieve hem dan telefonisch te verwittigen !!! 

051/46 52 96  of  0499/55 07 06 

 

De club zorgt er dan voor dat dit formulier bij de verzekering terecht komt. Daarna moet u zich bij uw 

ziekenfonds melden en vermelden dat u een sportongeval heeft opgelopen. Bij hervatting van het 

voetballen wordt door uw dokter een genezingsattest ingevuld. Met dit attest en de afrekening van de 

mutualiteit bekomt u de resterende som bij de club. Let wel: er is steeds een vrijstelling.  

 

Bij een laattijdig inbrengen van alle nodige formulieren zijn we niet verantwoordelijk voor een 

tegemoetkoming van de ongevallenverzekering. Het formulier moet ten laatste 10 dagen na het on- 

geval binnen zijn! 
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