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Beste speler, 

Beste ouder, 

 

Het voetbalseizoen is nog niet zo lang geleden afgelopen, en ondertussen genieten alle spelers van 

een welverdiende vakantie. Seizoen 2019-2020 is dan ook voor velen nog niet aan de orde. 

Alhoewel…, vanaf 1 augustus. worden onze jeugdspelers opnieuw op onze vernieuwde velden (het 

was nodig hoor ik u zeggen…) verwacht. Het bestuur en de jeugdwerking zijn dan ook al druk in de 

weer met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. 

 

Alvorens verder uit te wijden over wat het nieuwe seizoen te bieden heeft, is het niet onbelangrijk om 

even stil te staan bij de verwezenlijkingen van vorig seizoen. Onze club telt meer dan 200 aangesloten 

leden die elk weekend een wedstrijd afwerken. Over alle jeugdcategorieën heen betekent dit o.a. 

meer dan 280 competitiewedstrijden die in goede banen worden geleid. De voorbereidende 

administratieve formaliteiten mogen dan ook niet onderschat worden. 

 

Met betrekking tot activiteiten voor de jeugd organiseerden we onder meer, en dit naar jaarlijkse 

traditie, een jeugdtornooi voor categorieën U6 t.e.m. U9. Nieuw in het concept was dat de U9 

categorie ter voorbereiding van het volgende seizoen 8 vs 8 speelde. Dit concept werd alvast positief 

onthaald, en zal ook volgend jaar opnieuw toegepast worden. 

 

Dat er binnen onze jeugdwerking veel belang gehecht wordt aan de jongste spelertjes resulteerde o.a. 

in vele nieuwe aansluitingen binnen de U6 en U7 groep. Zoals bij elke club blijft het moeilijk 

geëngageerde trainers en begeleiders te vinden, in het bijzonder voor deze leeftijdscategorieën, 

waarbij spel en plezier voorop staat en de drang naar het aanleren van voetbalvaardigheden bij de 

kinderen nog maar weinig aanwezig is. Twee jaar geleden startten we met een idee om eigen 

jeugdspelers te betrekken bij de begeleiding van de jongste spelertjes. Vorig seizoen werd de 

omkadering en ondersteuning sterk uitgebreid, mede dankzij de steun van enkele ouders en 

grootouders die mee op de kar sprongen. Een aanpak die duidelijk heeft geloond. 

 

Dat dit soort engagement van ouders en / of grootouders en andere vrijwilligers ook in de toekomst 

van vitaal belang wordt voor de uitbouw van onze club is duidelijk. Voetbal Vlaanderen introduceert 

nieuwe voetbalformats, denk o.a. aan de 2 vs. 2 (het dribbelvoetbal) bij de U6, en sinds vorig seizoen 

het 3 vs. 3 systeem binnen de U7 categorie. Voor een gewestelijke club resulteert dit in niet te 

onderschatten extra inspanningen op zowel administratief, sportief (extra trainers en begeleiders), én 

financieel vlak (het nieuw spel format gaat b.v. gepaard met een nieuw type doelen). Om deze 

financiële kost op te vangen werd bij de start van het seizoen geopteerd om met goedkope doelen te 

werken, eerder dan de aankoop reeds uit te voeren en de bijhorende kost via het lidgeld op de leden 

te verhalen. Integendeel, na Nieuwjaar werd gestart met een gerichte actie, nl. de verkoop van hot-
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dogs (op speeldagen met veel thuiswedstrijden). De opgeleverde winst werd aan het eind van het 

seizoen integraal besteed aan de aankoop van 4 volwaardige duiveltjesdoelen, die spreekwoordelijk 

ingewijd werden tijdens ons jeugdtornooi. Ook voor deze actie werd constructief samengewerkt tussen 

leden van de jeugdwerking en vrijwillige (groot)ouders, zussen van spelertjes,… In naam van de 

jeugdwerking wens ik hen allen hierbij nogmaals van harte te bedanken. 

 

In het komende seizoen hopen we in dit opzicht op hetzelfde élan verder te kunnen werken, en ook u 

te mogen verwelkomen als vrijwilliger bij één of meerdere activiteiten, die we ook in de toekomst graag 

aan onze jeugd willen blijven aanbieden. Op sportief vlak wachten ons immers belangrijke uitdagingen 

en punten ter verbetering, waarop leden van de jeugdwerking, trainers, en begeleiders, zich voor het 

grootste deel van de vrije tijd die zij in de club investeren, zouden moeten kunnen toespitsen. Enkel op 

die manier kan onze familiale club een club worden waarin naast spelplezier ook de voetbalopleiding 

op zich de aandacht krijgt die het verdient, willen we op de lange termijn ook een doorstroming naar 

bovenbouw en fanion realiseren. 

 

Deze brochure is voor het nieuwe seizoen een eerste stap in de verdere omkadering door de 

jeugdwerking. In dit document vindt u de nodige administratieve gegevens, trainingsmomenten, 

belangrijke aandachtspunten, enz. Heeft u na het lezen verdere vragen, neem dan gerust contact met 

ons op. 

 

Sportieve groeten, 

 

Namens de Jeugdwerking, 

Frédéric Leloup 
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1 Contactgegevens 

1.1 Voorzitters 

Kenny Ketels 

0476/01.87.62 

 

Luc Verstraete 

0474/24.81.60 

 

1.2 Gerechtigd Correspondent 

Marc Roegiers 

 0468/24.03.74 

 

1.3 Secretaris 

Koen Matthys 
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2 Jeugdwerking 

 

TVJO:  Frédéric Leloup 

  Tel: 0475/56.91.62 

   jeugdwerking@dkwevergem.be 

 

Jeugdcoördinatoren: 

- Onderbouw (U6-U9): Etienne Peleman 

Tel: 0477/68.55.51 

jeugdwerking@dkwevergem.be 

 

- Middenbouw (U10 – U13): Frédéric Leloup 

Tel: 0475/56.91.62 

jeugdwerking@dkwevergem.be 

 

Kledij:  Herman Van Damme 

   Tel: 0475/62.60.24 

   jeugdwerking@dkwevergem.be 

 

Inschrijvingen:  Marc Roegiers & Frédéric Leloup 

 

Ongevallenaangifte: Marc Roegiers 

 

Coördinatie ouderparticipatie: Etienne Peleman 

 

Terrein en infrastructuur: Maurice en Gerard Blomme 

 

Kantine: Rosita en Sabine 
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3 Leeftijdscategorieën 2019-2020 

 

Leeftijdscategorie 
 

Geboren 
in 

 

Opmerkingen 

 

U6 
 

2014 
 

Speelsters U7 mogen spelen met U6 

Spelers mogen jonger zijn dan 5 jaar 

U7 
 

2013 
 

Speelsters U8 mogen spelen met U7 

Spelers moeten 5 jaar zijn 

U8 2012 
Speelsters U9 mogen spelen met U8 

U9 2011 
Speelsters U10 mogen spelen met U9 

U10 2010 
Speelsters U11 mogen spelen met U10 

U11 2009 
Speelsters U12 mogen spelen met U11 

U12 2008 
Speelsters U13 mogen spelen met U12 

U13 2007 
Speelsters U14 en U15 mogen spelen met U13 

U15 2006-2005 
Speelsters U16 en U17 mogen spelen met U15 

U17 2004-2003 
Mogen spelen met seniors voetbal indien 16 jaar oud 

Speelsters U18 mogen spelen met U17 
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4 Trainers 

4.1 Onderbouw 

U6 

Oscar Van Houcke 0474/83.82.23 

Yorben De Clercq 
0474/07.29.29 en 

0486/79.73.90 

U7 
Stefan De Rycke 0475/57.82.43 

Sarah De Mey 0471/26.25.14 

U8 
Guillaume Bodenghien 0473/36.65.22 

Philippe Bodenghien 0470/71.52.03 

U9 Niels Goeminne 0491/07.32.05 

 

4.2 Middenbouw 

U10 Dominiek Buysse 0478/80.84.13 

U11 / U12 Thijs Verdegem 0479/93.35.67 

U13 
Olivier De Groeve 

Sasha De Crits 

0472/59.59.78 

U15 Bram Seghers 0485/18.78.90 

 

4.3 Keepers 

U10 – U15 Sean Holsteyn 0471/67.13.84 
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5 Trainingen 

Onderstaande tabel geeft de trainingsdagen en –uren mee waarop vanaf 1 augustus 2019 zal 
worden gestart met trainen. Deze gegevens kunnen in de loop van augustus of september 
eventueel nog veranderen (b.v. omwille van schooluren trainer). Uw trainer zal u in de loop 
van augustus de definitieve regeling meedelen. 

De start van de trainingen is voor elke categorie voorzien vanaf (of na indien geen training op 
donderdag) 1 augustus. 

 

U6 WOENSDAG 18u – 19u 

U7 WOENSDAG 18u – 19u 

U8 
MAANDAG 18u – 19u 

WOENSDAG 18u – 19u 

U9 
MAANDAG 18u – 19u 

WOENSDAG 18u- 19u 

U10 
MAANDAG 18u – 19u15 

WOENSDAG 18u – 19u15 

U11 / U12 
DINSDAG 18u – 19u30 

DONDERDAG 18u – 19u30 

U13 
MAANDAG 18u45 – 20u 

WOENSDAG 18u45 – 20u 

U15 
MAANDAG 19u – 20u15 

DONDERDAG 19u – 20u15 
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6 Lidgeld 

 

Leeftijdscategorie Lidgeld 

U6 €205 

U7 €225 

U8 – U13 €240 

U15 – U17 €250 

 

Indien u meerdere kinderen heeft die actief zijn binnen de club, ontvangt u vanaf het 2de lid van 

hetzelfde gezin een korting van €30 op het aangegeven lidgeld. 

 

Voorbeeld:  U heeft 2 zonen, resp. voetballend in leeftijdscategorieën U6 en U7.  

U betaal €205 + €225 - €30 = €400. 

 

Het lidgeld kan gestort worden tegen UITERLIJK 01/08/2019, op rekeningnummer: 

 

BE02 0018 4041 4140 

met vermelding van ‘voornaam naam – leeftijdscategorie’ 

 

Het lidgeld omvat; 

- aansluiting bij de KBVB (verzekering), 

- gebruik van trainingsmateriaal, 

- wekelijks 2 (1 voor U6/U7) trainingen, 

- deelname aan wedstrijden en tornooien, 

- gebruik van wedstrijdkledij / infrastructuur, 

- na iedere thuiswedstrijd een drankbonnetje, 

- mogelijks tijdens de winter indoortraining (voor de allerkleinsten), 

- attest tussenkomst van uw ziekenfonds, 

- een Sinterklaasgeschenk (bij aanwezigheid op het feest), 

- 1 paar wedstrijdkousen, 

- 1 clubtraining (per 2 seizoenen), 

- 1 Errea trainingsbal. 
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7 Nieuwsbrief 

Alle gegevens m.b.t. trainingen, wedstrijden en andere afspraken van je eigen jeugdcategorie worden 

via de trainer doorgegeven. 

Bijkomend nieuws dat voor alle jeugdleden van nut is wordt via de nieuwsbrief gestuurd.  

Ben je nog niet ingeschreven op onze nieuwsbrief? 

Je kan je aanmelden via volgende link: 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF 

 

8 Activiteitenkalender 

Onderstaand vindt u een overzicht van de activiteiten die normaliter worden ingepland. 

Noteer alvast zaterdag 24/08 en zondag 25/08 nu reeds in uw agenda. Op deze data gaat resp. een 

jeugddag i.s.m. en bij Evergem Center, en een fotoshoot op onze club door. 

 

Zelf interesse om ons te ondersteunen bij één of meerder activiteiten? Laat het ons weten via 

jeugdwerking@dkwevergem.be Alle hulp is welkom, en vele handen maken licht werk! 

 

Activiteit Datum 

24/08/2019 Jeugddag i.s.m. Evergem Center 

25/08/2019 Fotoshoot DKW Evergem 

31/08/2019 Start Keepertrainingen 

9-10/11/2019 Eetfestijn 

07/12/2019 Komt de Sint? 

11/04/2020 Paasbrunch 

16/05/2020 Jeugdtornooi 

 

9 Intern reglement 

Met zijn/haar lidmaatschap bij DKW Evergem gaat elke speler en ouder akkoord met het intern 

reglement binnen de club. Dit intern reglement is op de club ter raadpleging beschikbaar en wordt via 

de nieuwsbrief in juli 2019 aan alle leden doorgestuurd. 

http://eepurl.com/co8RM5
mailto:jeugdwerking@dkwevergem.be

