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1.Voorwoord:  

 

We werken binnen KVK Westhoek met een ‘rode draad’ wat training, speelstijl, huisregels en gedrag betreft. 

Uitgebreide informatie hieromtrent vind je terug op onze website www.kvkwesthoek.be. 

Wij raden je aan om onze website regelmatig door te nemen.  

Ook PRO SOCCER DATA is erg belangrijk als communicatieplatform binnen KVK Westhoek! 

In de maand september krijg je met het digitale ‘Vekaatje’ nog meer praktische informatie. 

Wij weten echter ook dat je niet altijd een PC bij de hand hebt om onze club-site te raadplegen. Daarom hebben 

we voor de onderbouw deze infobrochure opgemaakt. 

In dit boekje vind je alle noodzakelijke informatie om zonder zorgen het seizoen door te komen. 

Wij staan voor: 

   Communicatie 

Organisatie 

Discipline 

Engagement 

 

Dit resulteert in het woord: CODE* 

 

Wij wensen iedereen een prettige,  leerzame,   veilige  en   succesvolle   tijd  toe  bij    KVK Westhoek jeugd. 

Gelieve tevens rekening te houden met alle maatregelen die, binnen KVK Westhoek,  betrekking hebben op 

Covit-19** 

 

Indien er  hieromtrent nog vragen zijn, kunt u steeds terecht bij een van volgende personen:  

 

Voor KVK Westhoek  

 

De sportieve cel (de leden zijn de vertrouwenspersonen van de vereniging) 

 

Martin Willems  Voorzitter jeugd                   0475/918448 

  

Geert Glorie   Algemeen TVJO       0476/377075 

 

Frederik Bouten  TVJO 11v11 en trainer beloften                                         0479/337503 

 

Jef De Leeuw   TVJO onderbouw (2/2 - 3/3 - 5/5 - 8/8)    0496/814508 

 

Freddy Coffyn               Scouting en werving      0496/814506 

 

 

 

* Zie geheugensteuntjes achteraan in deze brochure 

** Zie addenda   

 

 

http://www.kvkwesthoek.be/
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2. Uurregeling trainingen en wedstrijden:  

 2.1. Trainingen en wedstrijden:  

Trainingen U6( geboren in 2015 ) : 2 x per week  

Wedstrijden/activiteit  om de 2 weken op zondagvoormiddag : 2v2 

 09u 10u 11u 15u 30u 16u 30’ 17u 15’ 30’ 45’ 18u 15’ 30’ 45’ 19u 15’ 

maandag        TR TR TR TR TR      

dinsdag                  

woensdag        TR TR TR TR TR      

donderdag                  

vrijdag                  

zaterdag                  

zondag W                 

TrainerU6 :       Wesley Ares                   0476/753145                                 wesley.ares@skynet.be   

                            Liam Ares                       0471/451686                                 wesley.ares@skynet.be 

 

Trainingen U7( geboren in 2014 )  : 2x per week  

 (Terrein 2)= kunstgrasveld 

 09u 10u 11u 15u 30u 16u 30’ 17u 15’ 30’ 45’ 18u 15’ 30’ 45’ 19u 15’ 

maandag          TR TR TR TR TR    

dinsdag                  

woensdag        TR TR TR TR TR      

donderdag                  

vrijdag                  

zaterdag                  

zondag                  

Trainers U7 :   Dieter Nutten                  0474/291214                                dieternutten@hotmail.com 

                          Demeestere Jan              0471/548578                                 jan.demeestere@gmail.com 

Trainingen U8( geboren in 2011 )   : 2 x per week + FTT op woensdag  

 

Wedstrijden: zaterdagvoormiddag  5v5 
 9u 30’ 10u 30’ 11u 13u 30’ 14u 30’ 17u 30’ 18u 15’ 30’ 45’ 19u 15’ 30’ 

maandag                   

dinsdag           Tr Tr Tr Tr Tr    

woensdag       FTT FTT FTt          

donderdag           Tr Tr Tr Tr Tr    

vrijdag                   

zaterdag W    W              

zondag                   

Trainers               : Boone Arne                   0471/372491                     arne.boone1995@gmail.com 

                                Nyomi Vususmuzi        0497/421984                     vusahprince@yahoo.com 

                               Liselore Carlier               0474/764599                     liselorecarlier@gmail.com 

 

                                FTT : Davy Durant        0472/775414                     davydurant_3@hotmail.com  

mailto:wesley.ares@skynet.be
mailto:wesley.ares@skynet.be
mailto:dieternutten@hotmail.com
mailto:jan.demeestere@gmail.com
mailto:arne.boone1995@gmail.com
mailto:vusahprince@yahoo.com
mailto:liselorecarlier@gmail.com
mailto:davydurant_3@hotmail.com
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Trainingen: U9( geboren in 2012 ) : 2 x per week +  FTT= functionele techniektraining op T2 ( kunstgras ) 

 

Wedstrijden op zaterdagvoormiddag   5v5 
 9u 30’ 10u 11u 16u 30’ 17u 30’ 18u 15’ 30’ 19u 15’ 30’ 45’u  

maandag          TR TR TR TR    

dinsdag                 

woensdag      FTT FTT FTT         

donderdag          TR TR TR TR    

vrijdag                 

zaterdag W   W             

zondag                 

( zie bijhorende brief ) FTT= Functionele techniektraining op kunstgrasveld = T2 

Trainers:                York Demeulenaere     0478/917506                     York.demeulenaere@telenet.be  

                                Neyrinck Jeroen            0499/397843                     jeroen.neyrinck@gmail.com 

                                Jarne Wydoodt            0496/055200       jarne.wyd@gmail.com 

                 

FTT:          Davy Durant                                  0472/775414       davydurant_3@hotmail.com              

 

Trainingen : U10: 2 x per week( Crack stadion )  wedstrijden op zaterdagvoormiddag  8v8 

 + FTT= functionele techniektraining op T2 ( kunstgras )  
 9u 30u 11u 14.30u 15u 30’ 17u 45’ 18u 15’ 45’ 19u 15’ 30’ 20u  

maandag                 

nsdag         TR TR TR TR TR    

woensdag    FTT FTT FTT           

donderdag         TR TR TR TR Tr    

vrijdag                 

zaterdag                 

zondag W  W              

Trainers : IPU10  :  Geert Ramant   0474/321698  geert.ramant@telenet.be  

                  GU10   :  Colin Van de Steene               0494/238338                  colin.vandesteene@hotmail.com  

                  FTT      :  Davy Durant                             0492/775414                  davydurant_3@hotmail.com  

 

Trainingen : U11: 2 x per week = verplicht Plaats : Crack stadion FTT op T2 ( kunstgras )  
 09u 30 10 30 11 30 15u 30’ 16 30’ 17u 45’ 18u 19u 15’ 30’ 

Maandag                 

Dinsdag             TR TR TR  

Woensdag        FTT FTT FTT       

donderdag             TR TR TR  

vrijdag                 

zaterdag W    W            

zondag                 

Trainers:        Baelen Wim                                      0498/441850                   baelen.wim@outlook.be 

                        Lemahieu Harald                             0478/470367                   harald_lemahieu@hotmail.com 

 

FTT            Davy Durant                                           0492/775414                  davydurant_3@hotmail.com                

                                

mailto:York.demeulenaere@telenet.be
mailto:jeroen.neyrinck@gmail.com
mailto:jarne.wyd@gmail.com
mailto:davydurant_3@hotmail.com
mailto:geert.ramant@telenet.be
mailto:colin.vandesteene@hotmail.com
mailto:davydurant_3@hotmail.com
mailto:baelen.wim@outlook.be
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Trainingen : U12: 3 x per week = verplicht Plaats : Crack stadion  

 

Wedstrijden op zaterdagvoormiddag  T2 / T3 / T4        8v8 

 09u 30 10u 30 11u 30 13u 17u 30’ 45’ 18u 15u 30’ 19u 15u  

maandag                 

dinsdag         TR TR TR TR TR    

woensdag         TR TR TR TR Tr    

donderdag         FTT FTT FTT FTT FTT    

vrijdag                 

zaterdag     W            

zondag                 

 

Trainers:      IPU12 : Aaron Carrein   :                    0471/472918                           carreinaaron15@gmail.com 

         IPU12 : Laflere Dietri :                        0476/390226                           dietri_laflere@hotmail.com                     

FTT               Davy Durant                 :                        0492/775414                           davydurant_3@hotmail.com 

 

Trainingen U13 :3x per week = verplicht             Plaats : Crack Stadion  

Wedstrijden :  T2 / T3 / T4          8v8 
 09u 10u 11u 30’ 13u 30 17u 30u 18 30 45 19u 30 45 20  

maandag                 

dinsdag        TR TR TR TR TR     

woensdag        TR TR TR TR TR     

donderdag                 

vrijdag        TR TR TR TR      

zaterdag   W  W            

zondag                 

Trainers:    IPU13 :   Davy Durant        :            0492/775414                              davydurant_3@hotmail.com  

                    IPU13 :   Nico Vermeulen :             0497/104096                              vermeulen.nico@telenet.be                                                         

           

Trainingen GU13 :3x per week = verplicht             Plaats : Crack Stadion  

Wedstrijden :   T4          8v8 
 09u 10u 11u 30’ 13u 30 17u 45u 18 30 45 19u 30 45 20  

maandag        TR TR TR TR TR     

dinsdag        TR TR TR TR TR     

woensdag                 

donderdag                 

vrijdag        TR TR TR TR      

zaterdag   W  W            

zondag                 

Trainer:     GU13 :   De Beer Luc          :              0472/339230                             luc.debeer@proximus.be 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carreinaaron15@gmail.com
mailto:dietri_laflere@hotmail.com
mailto:vermeulen.nico@telenet.be
mailto:luc.debeer@proximus.be
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Keepertrainingen :  

Vincent Leroy: Keeperstrainer onderbouw   

    0478/683637  vincent.leroy3@telenet.be  

Afspraken tussen keepertrainer en keeper 

 Er wordt getraind met een  3 kwart broek  of lange keepersbroek. 

 Wedstrijdopwarming naleven.  

 Indien je niet kan komen trainen, verwittig je tijdig de keepertrainer! 

 
 14u 30’ 15u 30’ 16u 30’ 16.45u 17u 17.15u 30’ 45’ 18u 15 45 20  

maandag                 

dinsdag                 

woensdag    U12 U13            

donderdag        U9 U10 U11       

vrijdag                 

zaterdag                 

zondag                 

 

Onderhoud van keeperhandschoenen 

Tips voor een goed onderhoud van keepershandschoenen: 
    

1. Maak de handschoenen vochtig voordat je ze gaat gebruiken. Dit zorgt voor een betere grip en het vermindert 
slijtage van de foam-laag. Wat water uit de drinkfles of aanraking met een natte/vochtige bal of het gras is 
voldoende. 

2. Spoel de handschoenen na gebruik af met lauw water, zonder daarbij gebruik te maken van wasmiddel. 
Wasmiddel tast de natuurlijke latex aan, waardoor het zijn eigenschappen verliest. 

3. Handschoenen kunnen ook worden mee gewassen met de kleding in de wasmachine, echter zonder wasmiddel 
en op maximaal 30 graden. 

4. Na het schoonspoelen of wassen van de handschoenen, het overtollige water uit de handschoenen knijpen. 
Niet wringen: daardoor zullen naden en aanhechtingen breken en  scheuren. 

5. Laat de handschoenen na het uitknijpen drogen bij kamertemperatuur. Let op dat de 
handschoenen niet met de foam-laag op elkaar liggen. De lagen zullen aan elkaar kleven, waardoor je er bij het 
lostrekken stukken foam uit trekt. Mocht dat toch ooit per ongeluk voorkomen, maak dan eerst de 
handschoenen weer nat voordat u ze van elkaar haalt. 

6. Laat handschoenen nooit met de foam-laag drogen op een krant. De krant zal zich verkleven aan de foam/latex. 
7. Handschoenen hebben niet het eeuwige leven, ook niet wanneer ze nauwelijks worden gebruikt. 

Wanneer handschoenen eenmaal gebruikt zijn, dienen ze regelmatig vochtig te worden gemaakt zodat de 
foam-laag niet uitdroogt/verkruimeld. 

8. Gebruik altijd een apart paar handschoenen voor trainingen en een apart paar voor wedstrijden. 
Tijdens trainingen krijgen keepers veel meer ballen te verwerken, waardoor de handschoenen veel sneller 
zullen slijten. De wedstrijdhandschoenen blijven daardoor relatief lang van een optimale kwaliteit (een bal 
tijdens de training doorlaten is tenslotte minder erg dan tijdens de wedstrijd). 

9. Wanneer de wedstrijdhandschoenen niet meer goed genoeg zijn, kunnen deze in gebruik worden genomen 
voor de training. Zo kunt u optimaal gebruik maken van een paar handschoenen en kunt u blijven rouleren. 

10. Het uiterlijk van een keeperhandschoen  wordt vaak als heel belangrijk gezien. Mooie handschoenen zijn 
natuurlijk belangrijk, maar minder belangrijk dan het vangen van de ballen. 
De pasvorm en de kwaliteit van de handschoenen zijn belangrijker. 

11. Het opbergen van handschoenen in een handschoenentas (na training of wedstrijd) verhoogt de duurzaamheid 
van de handschoenen 

mailto:vincent.leroy3@telenet.be


KVK Westhoek  Pagina 8 
 

 

3. Lifestyle:  
 3.1. Wat zit er in mijn voetbaltas: * 

    

3.1.1. De training 

     

1.   Voetbalschoenen met korte plastiek noppen.  

    2.   Beenbeschermers. 

    3.   Bij mooi weer: korte voetbalbroek. 

    4.   Vanaf november: lange voetbalbroek (trainingsbroek) is verplicht. 

    5.   Trainingsvest om na de training aan te trekken. 

    6.   Handdoek en washandje. 

    7.   Badslippers en shampoo. 

    8.   Eigen drinkbus. 

    9.   Regenjasje. 

    10. Vers ondergoed om na de verplichte douche aan te trekken. 

    11. Een thermisch onderhemd met halflange mouwen bij koud weer. 

    12. Vanaf september: een muts en oude handschoenen voor de jongsten. 

    13. Gewone kledij als je in voetbaluitrusting naar de training komt. 

                                            (Voor de jongste spelersgroep mag dat hun pyjama zijn)   

    

 

3.1.2.  De wedstrijd:  

 

    1.  Draag altijd, voor en na de wedstrijd, het trainingspak van KVK   

                                                               Westhoek! 

    2.  Gevulde sporttas: zie hierboven. 

    3.  Voetbalkousen van KVK Westhoek (mag je al aan hebben). 

         (Zorg dan voor een paar gewone kousen voor na de wedstrijd) 

    4.  Andere training voor de opwarming. 

    5. Voor de wedstrijden zorgt KVK Westhoek voor trui en voetbalbroek.  

 

Afspraken voor de wedstrijden: 

 

    1. Bij uitwedstrijden wordt altijd verzameld aan het Crack Stadion. 

    2. Bij thuiswedstrijden de richtlijnen van de trainer volgen. 

     

Voetbalschoenen: 

   1. Alle spelers tot en met U13 dragen voetbalschoenen met vaste noppen. 

                                          Schoenen met verwisselbare noppen worden ten sterkste afgeraden.  

   2. Op kunstgras spelen we met kleine ronde noppen. 

   3. Koop beter een goed passende goedkope schoen i.p.v. een te ruime duurdere 

                                          voetbalschoen.  

* zie geheugensteuntje 
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MIJN KVK Westhoek-SPORTTAS  
Dit neem ik mee in mijn sporttas als ik ga voetballen! 

 

1  
 
 

              

2 

 

              

3  
 
 

              

4  
 

              

5  
 
 

              

6  
 
 

              

7 

 

              

8 

 

              

9  
 
 

              

10  
 

              

11  
 
 

              

12 

 

              

13  
 

              

Winterpakket 
14 

 

              

15 
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3.2.Blessurepreventie en medische verzorging:  

Onthou de RICE-methode: de meeste blessures ( verstuiking, spierverrekking, kniestoot) 

moeten in eerste instantie verholpen worden door AFKOELING 

 

R = rest   = rusten 

I  = ice   = behandelen met ijs. 

C = compression      = drukverband aanleggen. 

E = elevation  = hoog leggen van de voet 

Vul een bekertje met water en plaats het in de diepvries. Je hebt onmiddellijk ijs bij de hand. 

Een goede wondverzorging bestaat uit het overvloedig uitwassen van de wonde met water en 

eventueel zeep. De wonde bedekken met een ontsmettende zalf nadat het bloeden is gestopt. 

Bij kleine wondjes is een verband niet nodig. Bij grotere wonden kan men een steriel doekje 

en een verband of een pleister aanbrengen. 

Zorg voor een goede tandverzorging. Slechte tanden kunnen aanleiding geven tot 

peesontstekingen. 

  

3.3. Wat bij een sportongeval?  

3.4.1. Aangifte: 

                         Bij noodzaak  een ‘ aangifte van ongeval ‘ vragen aan de trainer of TVJO: 

het formulier, na het  invullen door de behandelende arts, onmiddellijk (binnen de week) 

samen met een klevertje van het ziekenfonds bezorgen aan Geert Glorie, algemeen TVJO, 

de Cerfstraat 59 8908 Vlamertinge (0476/37 70 75). 

Beide zijden van de aangifte moeten VOLLEDIG ingevuld worden! Het is aan te raden om 

tegelijk met de aangifte het rekeningnummer waarop een mogelijke terugbetaling kan 

gebeuren door te spelen. 

De documenten zijn terug te vinden op www.kvkwesthoek.be (rubriek jeugd) 

 

Alle eventuele onkostennota’s bijhouden! 

   

                  De procedure wordt in een afzonderlijk vademecum in detail uitgelegd. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvkwesthoek.be/
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3.4. Voeding en drinken:  

Een gezond ontbijt dient vanaf jonge leeftijd aangeleerd te worden.  

De eetgewoontes van kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn niet altijd optimaal?  

 

 - Onvoldoende gebruik van melk en melkproducten. 

 - Overmatig gebruik van vetten. 

 - Overmatig gebruik van suiker. 

 - Te weinig gebruik van fruit en groenten. 

 - Verwaarlozen van het ontbijt! 

Op deze punten moet er net worden ingespeeld bij jonge  kinderen. 

 

Praktische voedingsaanbevelingen voor de KVK Westhoek jeugd 

Deze aanbevelingen zijn opgesteld voor 1 volledige dag:   

 

Voedingsmiddel 6 – 12 jaar aandachtspunten 

Water 

Vocht  

1 tot 1,5 liter Bij voorkeur afwisselen met 

fruitsap ( niet overdrijven ) en 

met melk 

Graanproducten en 

aardappelen 

- brood ( bruin, meergranen of 

volkoren )  

- aardappelen gekookt 

 

 

 

5 – 9 sneden brood 

 

3 – 4 stuks aardappelen 

Bij voorkeur bruin brood, bruin 

stokbrood en bruine pistolets 

 

Bij voorkeur gekookte 

aardappelen 

Deze kunnen vervangen worden 

door rijst of deegwaren op 

regelmatige basis 

1x gefrituurd per week 

 

Groenten 250 – 300 g Eet dagelijks de correcte 

groenteportie 

 

Fruit  2 tot 3 stuks  Eet altijd een stuk fruit als 

tussendoortje. Eet dagelijks fruit 

omwille van heel wat vitamines 

 

Melkproducten en calcium 

verrijkte sojaproducten 

    - melk ( halfvolle ) 

    - kaas 

 

3 glazen 

 

1 – 2 sneden 

Melkproducten zijn heel 

belangrijk in de groei van jonge 

kinderen. Naast eiwitten die goed 

zijn voor de speieren bevatten ze 

ook calcium. Dit mineraal zorgt 

ervoor dat onze botten stevig  

worden en blijven. Voor een 

sporter zijn deze producten dus 

heel belangrijk.  

 

Vlees, vis, eieren en 

vervangproducten 

75 – 100 gram Beperk het gebruik van vette 

vleessoorten. Eet 1 keer per week 

vis en kies gerust voor een vette 

vis omwille van de essentiële 

vetzuren. 

 

Smeer- en bereidingsvetten 

 

5 gr. per snede 

 



KVK Westhoek  Pagina 12 
 

   - Smeervet 

   - Margarine voor maaltijd- 

     bereiding 

Max. 15g vet per bereiding= 1 

eetlepel vet per persoon in het 

gezin. 

Smeer geen te dikke laag op de 

boterhammen. 

Gebruik niet teveel boter tijdens 

de maaltijdbereiding. 

 

Kies voor smeer en 

bereidingsvetten van goeie 

kwaliteit; deze bevatten vaak 

essentiële vetzuren en belangrijke 

vitamines.  

Probeer ook bepaalde oliën te 

gebruiken tijdens het koken.  

Stoof je groenten altijd in 

plantaardige olie als olijfolie.  

 

 

Afspraken met de trainers:  

- Ik doe mijn best om GEEN snoep of chips te eten als ik mijn KVK Westhoek-kledij 

  draag! 

- Frisdranken probeer ik zoveel mogelijk te vermijden, zeker als ik mijn Westhoek kledij  draag! 

- Ik breng altijd een flesje drank mee naar de training! (water)  

- Als ik vragen heb over voeding (eten) dan vraag ik dat  aan mijn trainers.  

Het ontbijt is heel belangrijk voor spelertjes. Als ik een gezond ontbijt neem, ben ik klaar om een hele dag 

te spelen en te ravotten! Daarnaast moet ik gedurende de hele dag veel water drinken. Ik blijf dan fit en 

dan kan ik langer spelen dan mijn vriendjes die veel minder drinken! 
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3.5. De Primary Stars van KVK Westhoek   

We willen als club ons steentje bijdragen om onze spelers niet enkel op maar ook naast het veld te vormen. 

Jeugdspelers kunnen een optimale technische - &  inzichtelijke en fysieke ontwikkeling doorlopen maar de 

lifestyle van de speler is de katalysator van dit proces. Het is het fundament van houding, gedrag en gewoonten 

en een weerspiegeling van de intrinsieke motivatie en de inzet en discipline van de speler om zijn maximale 

top te bereiken. We hebben dit samengevat in 10 onderwerpen:  

Normen en waarden:   orde en netheid – beleefdheid 

Zelfredzaamheid:   materiaalzorg – communicatie 

Gezondheidseducatie:  voeding - hygiëne 

Timemanagement:   dagelijkse beweging en combinatie met schoolsport 

Mentale vaardigheden:  motiverend en positief leefklimaat – sportieve en sociale mentaliteit 

 

Een KVK Westhoek Primary Star geeft altijd het GOEDE VOORBEELD 
Geeft altijd hand aan trainer en medewerkers.  

Is een beleefd Westhoekertje. 

Spreekt een verzorgde taal. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is FAIR tegenover iedereen 
Geeft een hand aan de scheidsrechter na de 
wedstrijd. 

 

Geeft een hand aan een tegenstrever tegen wie hij 
een fout maakte. 

Groet de toeschouwers na de wedstrijd, ook als de 
wedstrijd verloren werd. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is een TEAM - PLAYER 
Moedigt medespelers aan.  

Zegt duidelijk NEEN TEGEN PESTEN! 

Maakt geen probleem om zelf eens op de bank te 
starten. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is AMBITIEUS 

Een KVK Westhoek Primary Star doet er alles aan om in alles de 
beste te worden! 

Woont alle FTT – trainingen bij om beter te worden.  
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Wil altijd (zowel op training als in de wedstrijden) 
winnen. 

Geeft nooit op. 
 
 

Een KVK Westhoek Primary Star is ZELFREDZAAM 
Draagt altijd zelf zijn sporttas. 
 

 

Verwittigt ZELF de trainer bij afwezigheid. 

(vanaf U8) Kleed zich zelf aan en uit voor de 
trainingen en de wedstrijden. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star leeft GEZOND 
Vermijd snoep en chips (zeker in KVK outfit)  

Eet minstens 2 stukken fruit per dag. 

Gaat altijd (zeker voor de wedstrijd) vroeg slapen. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star doet ook op SCHOOL zijn best 
Doet net als in het voetbal zijn best op school en 
vraagt aan de juf of de meester om een stempel om 
dit aan te tonen. 

 

 

Een KVK Westhoek Primary Star heeft oog voor ORDE & NETHEID 
Doucht na elke wedstrijd en training.  

Ruimt samen met de ploegmaats de kleedkamer op 
na de trainingen en wedstrijden. 

Vermijd zwerfvuil en gooit wat hij vindt onmiddellijk 
in de vuilnisbak 

 

Een KVK Westhoek Primary Star het ook THUIS prima 
Doet thuis wat de ouders vragen  

Gedraagt zich als het zonnetje thuis 

Is een genietbare jongen/meisje tegenover ouders, 
broers en zussen 
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KVK Westhoek streeft als preventie tegen o.a. pestgedrag een algemeen 

welbevinden van spelers (onze Primary Stars) en hun ouders na. 

 Positieve communicatie: doelgericht – oplossend 

 Vlotte organisatie. 

 Spelers opleiden en opvoeden. 

De ouders engageren zich samen met de club het algemeen 

welbevinden van de Primary Stars na te streven. 

    

Alle spelers van de onderbouw dienen hun uiterste best te doen om als PRIMARY STAR  te leven. Van 

de entourage en in het bijzonder van de ouders verwachten we dat ze meehelpen om deze afspraken 

waar te maken en hun zoon/dochter bijstaan waar nodig.   

 

Geloof in de kracht van de praktijk, niet in die van je talent 
 

 

Primary Star

Ouders 
KVK 

Westhoek
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3.6. Sociale cel en studiebegeleiding 

Voetbal in KVK Westhoek jeugd kan nooit een doel op zich zijn. De jeugdwerking van KVK Westhoek ziet 

voetbal ook als een middel om kinderen en jongeren o.a. sociale vaardigheden aan te leren. 

Wij kaderen deze sociale vaardigheden onder het onderwerp : ‘ LIFESTYLE ‘ ( zie hierboven )  

Lifestyle is het fundament en katalysator van het geestelijke, mentale, psychomotorische en fysieke 

ontwikkelingsproces bij onze spelers. 

Wij noemen dat dan ook: “DE ONZICHTBARE TRAINING “  

 

* Hoe begeleiden we de jonge sporter op, rond en naast het veld? 

* Hoe gaan de spelers om met tegenslagen en teleurstellingen? 

* Hoe wil de speler zelf investeren in zijn eigen ontwikkeling? 

* Hoe beleeft de speler zijn eigen levensstijl ( rust - inspanning - vrije tijd )? 

* Heeft de speler de juiste intrinsieke motivatie? 

 

Wij denken dat niemand van ons zal tegenspreken dat onze spelers hierbij begeleiden een boeiende, leerrijke, 

uitdagende, vermoeiende en moeilijke opdracht is. 

Voor de F- groep ( duiveltjes ) betekent dat o.a. 

Speels leren omgaan met eenvoudige doelstellingen op het veld, in de kleedkamer, leren drinken, sporttas 

maken, verzorgde kledij, complementaire sporten. 

Leren omgaan met vriendjes. Eerste stapjes naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Voor de U10 tot en met U13 betekent dat ook nog:  

Doelgericht leren omgaan met lifestyle doelstellingen gericht op zelfstandigheid, kleedkamer, voeding, rust,  

complementaire sporten,  afspraken naleven en individuele discipline. 

De ontwikkeling van o.a. de “ mentale vaardigheden “ binnen de lifestyle doelstellingen hebben een gunstige 

invloed op de technische,  tactische en geestelijke ontwikkeling van onze spelers. 

O.a. concentratie, rustig blijven …… 

 

Graag helpen wij ( trainers en verantwoordelijke begeleiders), samen met de ouders, spelertjes die:  

 

- Zich niet meer goed in hun vel voelen op de club. 

- Het gevoel hebben er niet meer bij te horen. 

- Gepest worden. 

- Problemen hebben met de didactische en persoonlijke aanpak van de trainers en  

  begeleiders.     

- Niet meer of zeker onvoldoende motivatie tonen op training en in de wedstrijden. 

- Moeite hebben met het opbouwen van een sportief zelfbeeld 

- Moeite hebben met het aanleren van sociale vaardigheden 

- Moeilijk kunnen omgaan met spanningen in de groep 

 

Het meldpunt hiervoor is :   Algemeen TVJO Geert Glorie : 0476/377075  geert.glorie@telenet.be 

Ook als er zich studieproblemen voordoen staat de sportieve cel van KVK Westhoek paraat. 

Meer info is terug te vinden op www.kvkwesthoek.be (rubriek jeugd). Ook hier is algemeen TVJO Geert 

Glorie de contactpersoon. 

 

 

 

 

mailto:geert.glorie@telenet.be
http://www.kvkwesthoek.be/
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4. Evolutie of evaluatie gesprek:  
 

In de maanden december en april volgt voor de U6 tot en met de U7 - spelers een evolutiegesprek met de 

ouders in aanwezigheid van de spelers. 

De U8  tot en met U13  spelers worden geëvalueerd door middel van een digitale evaluatiefiche in december 

en april eveneens in aanwezigheid van ouders en spelers.  

 

5. Activiteiten op de club doorheen het seizoen:   
Datum Activiteit 

22 augustus 2020 Voorbereidingstornooi W.Vlaanderen  

29 augustus 2020 Jeugddag – verdeling kledij 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. De rol van de ouders: “Geef kinderen hun spel terug”  

 

5 gouden tips voor langs de lijn 

Tischa Neve 

 

1. PLEZIER GAAT VOOR PRESTEREN. 

In plaats van ‘heb je gewonnen’ en ‘ heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘ was het leuk’ en ‘hoe ging het?’ 

Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor een 

sport gaat een kind naar presteren volgens eigen kunnen. 

2. MOEDIG AAN MAAR COACH NIET MEE. 

Aanwijzingen geven werkt verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant 

coachen en vertellen wat hij of zij moet doen is geen goed idee. De coach maakt de afspraken met het team en 

die kunnen anders zijn dan wat jij roept. Daarnaast kan je het kind uit zijn spel halen of er voor zorgen dat 

hij/zij zijn/haar zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als wat je roept negatief is. 

3. MOEDIG ALLE KINDEREN AAN, NIET ALLEEN DIE VAN JEZELF 

Niet alle ouders zijn er bij of kunnen er bij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt, is dat wel 

leuk voor allemaal.  

4. GEEF ZELF HET GOEDE VOORBEELD  

Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms is dat moeilijk maar een MUST. Bemoei je niet met degene die 

het fluitje hanteert. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen 

te laten zien en zo te leren dat de scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect moeten mee omgaan. 

 

 



KVK Westhoek  Pagina 18 
 

5. LAAT JE KIND ZIJN OF HAAR SPORT ZELF BELEVEN. 

Zelf de eerste ploeg nooit gehaald en nu is je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de 

sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en ambities 

voor jezelf houdt. Laat je kind zelf zijn verantwoordelijkheid nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. 

Dan beleeft het echt plezier aan zijn of haar sport. De rest komt vanzelf. 

  

Laat maandag t/m vrijdag op zaterdag thuis 

7. Toemaatje:  
 

O lieve Heer 

Wat gaan ze weer te keer! 

Hoor langs de lijn dat gegil 

en ik ben nog maar een F-pupil. 

 

O lieve Heer 

Wat ik met 6 jaar al niet leer: 

‘stoppen’, ‘ draaien’, ‘kappen’ 

en ook ‘niet happen’ 

moet het spel gaan ‘maken’ 

‘diepgaan’ en ‘bewaken’ 

 

O lieve heer 

Nu gaat mijn pa te keer… 

Loopt steeds maar in het rond 

en houdt geen ogenblik zijn mond. 

O wee, als ik niet oplet 

Kan ik vanavond vroeg naar bed. 

 

O, lieve Heer 

Daar krijg ik me een sneer! 

Sufferd, kijk uit je ogen 

Dat had niet gemogen 

Nou, dat heb ik geweten 

Kreeg thuis van ma geen eten!! 
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8. Geheugensteuntjes 

 

Bij de ingang van de  kleedkamers hangt er een AED - toestel 

 



 
 

 

CODE 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

PRO SOCCER DATA 

Alle documenten van KVK Westhoek zijn gedigitaliseerd via PRO SOCCER DATA 

Het systeem wordt in de loop van het seizoen steeds verder uitgerold. 

De nodige handleidingen worden opgemaakt. 

Er is ook een handige mobiele app van Pro Soccer Data beschikbaar. 

BBF 

Ook de app BBF (Best of Belgian Football) loont de moeite om te installeren (gratis app) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDERT DE START VAN HET VORIGE SEIZOEN WERD EEN ALGEMEEN ROOKVERBOD 

INGEVOERD ROND DE JEUGDTERREINEN VAN KVK WESTHOEK! 

HARTELIJK DANK OM DIT TE WILLEN RESPECTEREN! 

 

 



 
 

 

                      Functionele techniektraining     

                                                                                                                     

Beste ouders,                                                                                                                                                                                                                      

Om de spelers van de onderbouw, (U8 tot en met U11) nog meer kansen te bieden om zich op technisch 

vlak te ontwikkelen, biedt KVK Westhoek jeugd  een extra training aan voor deze groepen. Deze 

trainingen gaan door van september tot en met april, op woensdag na de middag op het kunstgrasveld 

van KVK Westhoek.   Tijdens de schoolvakanties is er géén FTT (FTT staat voor Functionele Techniek 

Training). Deze lessen worden gratis aangeboden door KVK Westhoek. 

De lessen gaan door op: 

Woensdag namiddag  van: 

                                                     13.30u tot 14.30u voor groep 1: U8 

14.30u tot 15.30u voor groep 2: U10 

15.30u tot 16.30u voor groep 3: U11 

                                                     16.30u tot 17.30u voor groep 4: U9 

 

 

Bij deze ‘Functionele Techniek Training’ (FTT) staat talentontwikkeling centraal. Er wordt getraind 

in kleine groepjes, afhankelijk van leeftijd en kwaliteit. 

Iedereen krijgt dezelfde oefenstof maar aangepast aan zijn/haar  niveau. 

De bal is het middelpunt van de trainingsactiviteit. De FTT biedt de jeugdspelers van U8 tot en met 

U11 de mogelijkheid zich individueel verder te ontwikkelen op het gebied van techniek en coördinatie. 

De trainingen zijn niet zomaar tijdverdrijf, maar gericht op voetbalvaardigheden gebaseerd op de 

Coerver methode en het  LTPD-model (Long Term Player Development) 

Wij streven de volgende doelen na: 

1. Het verwerven van een veelzijdige, dynamische balvaardigheid, door toepassing van 

verschillende technieken. 

2. Zo sterk mogelijk worden in de veelvuldige en moeilijke één tegen één situaties. 

3. Zo goed mogelijk, individueel en met behulp van medespelers, over de tegenstander heen 

gaan, in kleine wedstrijdvormen. 

4. Creatieve en tweevoetige spelers opleiden. 

5. Door huiswerk spelers tot voortdurend oefenen aanzetten. 

De voorwaarden waar de spelers moeten aan voldoen zijn: 

1. De FTT is geen  vervangende training; de overige 2 trainingen in de club MOETEN 

gevolgd worden. 

2. De intentie moet aanwezig zijn om zich voetballend te willen verbeteren. 

3. De bereidwilligheid moet aanwezig zijn om deze nieuwe vaardigheden verder te oefenen 

via ‘huiswerk ‘ 

4. Wie door omstandigheden niet aanwezig kan zijn is verplicht trainer Davy vooraf te 

verwittigen. 

5. Bij veelvuldige afwezigheid wordt de speler geschrapt. 

6. De spelers krijgen een T-shirt met het logo van de KVK Westhoek Youth Academ 

Alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Jef De leeuw 0496814508 

TVJO 2/2 – 3/3 – 5/5 – 8v8 

 



 
 

 

Inschrijven voor deze FTT lessen gebeurt via je trainer of op woensdag 26 augustus (zie uurschema 

onderaan)  met onderstaande strook.  

 

De lessenreeks start dan    op woensdag 02 september 2020. (U8 – U11) 

 

Ik, ………………………………………. ondergetekende en ouder van………………… 

 

schrijf hierbij in voor de lessenreeks van de FTT-training. Maat kledij __________ 

Mailadres:______________________________________________________________ 

 

GSM vader:                                 GSM moeder: 

 

Mijn zoon/dochter behoort tot de groep: (kruisje zetten in vierkant) 

woensdag 

U8:  13.30 u – 14.30  

 

U10:  14.30 u – 15.30 u 

 

U11:  15.30 u – 16.30 u 

 

U9:  16.30 u – 17.30 u                                                                                    HANDTEKENING OUDER 

 

Trainer FTT :davydurant_3@hotmail.com     0472 /77541 

 

Voor KVK Westhoek jeugd    

 

Jef De leeuw: 0496. 814508                                                             

TVJO OB                                                                   

Jef.deleeuw1@gmail.com                                       
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ADDENDUM 1: 

 

 INFO OUDERS KVK WESTHOEK - JEUGD 

           

1. WELKOM 
Beste ouders 

We hebben allen een zware periode achter de rug. Corona bepaalde weken aan een stuk ons 

dagelijkse leven en … we mogen niet overmoedig worden. Het is nog niet helemaal gedaan! 

Het seizoen 2019 – 2020 werd abrupt afgebroken. Met de moed der wanhoop krabbelden we 

recht en begonnen met de voorbereiding van 2020 – 2021. Corona heeft alles plat 

gebombardeerd. We kunnen samen aan de wederopbouw beginnen. 

Het landschap wordt noodgedwongen anders. We gaan voor de “coronaproof”-stijl. 

Iedereen, zowel de ‘anciens’ als de ‘nieuwelingen’, hartelijk welkom bij K.V.K. Westhoek. 

2. PROGRAMMA 
De trainingen beginnen dit jaar vroeger dan normaal. Ter compensatie van de verloren tijd 

trappen we af op 13 juli. Het programma wordt via Pro Soccer Data week na week gepubliceerd. 

De trainers spreken per groep af hoe de communicatie gebeurd. 

3. PRO SOCCER DATA 
Sedert vorig jaar maken we gebruik van Pro Soccer Data als communicatieplatform. Jullie kregen 

allen per mail een login toegestuurd. Laat snel iets horen als je de login niet meer terugvindt of 

als je denkt er geen gekregen te hebben (de login krijg je aangereikt – het wachtwoord kies je 

zelf). Het platform bestaat niet enkel uit een pc-versie maar ook uit een zeer interessante 

mobiele app (gratis te installeren op iPhone of Smartphone). De mogelijkheden van het platform 

zijn gigantisch. Wij focussen op de mailfunctie, de planning (inclusief afgelastingen) en de 

chatfunctie. 

In de nabije toekomst wordt een beknopte handleiding opgemaakt en toegestuurd. 

 

 

 



 
 

 

4. OUDERS LANGS DE ZIJLIJN 

 

Zowel de spelers, de trainers als wij als clubleiders zijn heel tevreden dat jullie massaal de 

wedstrijden bijwonen. We vragen enkel om het te houden bij aanmoedigingen. Niet enkel onze 

eigen spelers en trainers maar ook de tegenstrevers en de scheidsrechters verdienen steun. 

5. ONGEVALLEN 
We hopen zo weinig mogelijk ongevallen te moeten registreren. Jammer genoeg zijn blessures 

inherent aan een contactsport. Onze aangesloten leden zijn hiervoor verzekerd via de federatie. 

Het is belangrijk dat een aangifte STIPT en CORRECT gedaan wordt. De procedure staat 

uitgeschreven in een vademecum. Jullie krijgen het toegestuurd. Het is echt belangrijk het 

stappenplan minutieus te volgen. Aangiftes die te laat opgestuurd worden of onvolledig zijn 

worden onverbiddelijk geweigerd door de federatie. 

6. PROBLEMEN 
De clubleiders van KVK Westhoek doen hun uiterste best om iedereen zich goed te laten voelen 

in de club. Zelfs met een pak preventieve maatregelen vallen problemen niet uit het te sluiten. 

We staan paraat om te helpen en oplossingen te vinden! 

Hou er rekening mee dat “de toog” en “de sociale media” niet de geschikte locaties zijn om 

problemen op te lossen. 



 
 

 

7. GRENSOVERSCHRIJDENDE PROBLEMEN 
KVK WESTHOEK wil een veilige en aangename vereniging zijn. We proberen een algemeen 

welbevinden te creëren om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzies, 

discriminatie, racisme en seksuele intimidatie te voorkomen. 

Maar stel nu dat ….  

Ervaringen in eigen midden en binnen andere verenigingen leren ons dat er momenten zijn waarbij 

grensoverschrijdend gedrag zich toch voordoet. 

De leden van de sportieve cel willen graag vertrouwenspersonen zijn. Alle leden, vrijwilligers en 

ouders kunnen bij hen individueel terecht met vragen die niet gemakkelijk gesteld worden of vragen 

waarvan men vreest dat er niet serieus op gereageerd zal worden. 

Snel melden en erover praten kunnen een probleemsituatie ontmijnen. 

Mogelijke vragen of problemen kunnen aangekaart worden: 

 Pesten en gepest worden. 

 Machtsmisbruik en verbale agressie. 

 Het gevoel omwille van huidskleur, geloof of seksuele voorkeur uitgesloten te 

worden. 

 Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste 

intimiteiten): manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt of gedrag van een 

ander dat je echt onprettig ervaart. 

 Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag (je denkt dat iemand in je directe 

omgeving slachtoffer is) 

 De manier waarop met je kind omgegaan wordt binnen de vereniging. 

 Twijfels bij jezelf of je gedrag wel OK is. 

 Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag. 

De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal en behoudt VOLLEDIGE DISCRETIE. Informatie 

wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er worden geen stappen ondernomen zonder medeweten van 

de aanbrenger. Samen wordt een weg naar een oplossing gezocht. 



 
 

 

8. KLEEDKAMERS – PREVENTIE 
Alle groepen krijgen voor de trainingen een vaste kleedkamer toegewezen. Voor wedstrijden is het 

mogelijk dat kleedkamers noodgedwongen even gedeeld moeten worden. 

Preventie is hier op zijn plaats. 

Indien mogelijk worden de kleedkamers afgesloten. Er zijn lockertjes voorzien om spullen van de 

groep te beveiligen. De afgevaardigde kan gevraagd worden om de persoonlijke spullen in een zak of 

in een box bij zich te houden. 

We kunnen enkel maar benadrukken: HOU ZOVEEL ALS MOGELIJK WAARDEVOLLE SPULLEN THUIS en 

HOU ZEKER NIET TEVEEL GELD OP ZAK! 

9. 1° PLOEG 
Onze 1° ploeg blijft uiteraard het paradepaardje van de vereniging. Een zestal van onze eigen 

jeugdspelers krijgt alvast de kans om aan te sluiten bij de A-kern. Wellicht volgen er nog meer. We 

zijn daar fier op en wensen de betrokken spelers veel succes. Wij hopen dat veel ouders eens naar 

een wedstrijd komen kijken om hen aan te moedigen. 

En …. wij hebben voor alle ouders een cadeautje klaar. Elke ouder kan in de loop van het seizoen één 

keer grátis én als VIP een wedstrijd van de 1ste ploeg bijwonen. De tickets zullen op voorhand 

aangevraagd kunnen worden.  

De precieze modaliteiten worden doorgestuurd als de kalender bekend is. 

10. OPROEP 
Een jeugdwerking draaiende houden kost een pak centen maar ook heel wat energie. We kunnen 

heel veel helpende handen gebruiken. 

Onze ouderraad levert prachtig werk. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. In de komende 

weken volgt hierover een mailing. 

Ook in de kantine is alle hulp welkom. Enkele medewerkers moeten ofwel omwille van 

werkomstandigheden of gezondheidsredenen afhaken. Onze jeugdvoorzitter Martin Willems is 

koortsachtig op zoek naar helpende handen. Aarzel niet hem te contacteren als je interesse hebt. 

 

De sportieve cel wenst iedereen een TOF  en GEZOND seizoen 2020 – 2021. 

Martin Willems (jeugdvoorzitter): 0475 / 91 84 48 

Geert Glorie (algemeen TVJO): 0476 / 37 70 75 

Jef De Leeuw (TVJO 2/2 – 3/3 – 5/5 – 8/8): 0496 / 81 45 08 

Frederik Bouten (TVJO 11/11 – belofte coach): 0479 / 33 75 03 

Freddy Coffyn (hoofdscout – ombudsman): 0496 / 81 45 06 



 
 

 

ADDENDUM 2 

OPSTART TRAININGEN – CORONARICHTLIJNEN - GEDRAGSCODE SPELERS 

Wij zijn heel blij dat we de trainingen kunnen hervatten. Anderzijds zijn we ook heel realistisch. 

CORONA IS NIET VOORBIJ! 

De richtlijnen blijven gelden tijdens de periode waarin SOCIAL DISTANCING van kracht blijft. De 

beslissing hieromtrent ligt bij de overheid. 

ALGEMENE REGELS 
 Behalve tijdens de training zelf, blijft de 1,5 m. afstand gelden! 

 Probeer je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken. 

 Ga niet naar de training als je symptomen hebt die op Covid-19 kunnen wijzen (grieperig 

gevoel, hoesten, kortademigheid, lopende neus, ongewone vermoeidheid. Ga pas trainen als 

je arts hiervoor de toestemming geeft. 

 Ga ook niet naar de training als een huisgenoot die symptomen vertoont of positief getest 

werd. Wacht ook hier op groen licht van je arts. 

VOORBEREIDING THUIS 
 Laat aan je trainer(s) weten dat je aanwezig zal zijn (of er niet kan zijn). 

 

KLEDIJ & MATERIAAL 
 Trek indien mogelijk je sportkledij thuis al aan. De kleedkamers zullen wel open zijn maar des 

te beter als we drukte in die kleedkamers kunnen vermijden! 

 Gebruik enkel die kleedkamers die door de club aangeduid staan (bord in de hall). 

 Ouders en begeleiders worden niet toegelaten in de gangen. 

 Zorg dat je je eigen douchegerief meehebt als je toch de kleedkamers en de douches wil 

gebruiken. Maak geen gebruik van de spullen van iemand anders. 

 Kijk goed na of je alles meehebt zodat je geen materiaal van anderen moet lenen. 

 Breng je eigen (gevulde) drinkbus mee. Bijvullen kan aan de waterautomaat. 

 Ontsmet of reinig je eigen sportmateriaal. 

HYGIËNE 
 Hou er rekening mee dat de toiletten maar beperkt toegankelijk zijn. 

 

OP DE SPORTLOCATIE ZELF 
 Kom niet vroeger dan 10 min. voor de aanvang van de training aan. 

 Volg strikt de richtlijnen die je ter plaatse krijgt. 

HYGIËNE 
 Ontsmet je handen (gel beschikbaar). 

 Droog je handen niet af met een gedeelde handdoek! 

 Geef elkaar geen handdruk, zoen, knuffel, schouderklopje of high five! 

 Gebruik enkel je eigen drinkbus. 

 Hoesten en niezen doe je in je elleboogplooi. 



 
 

 

DE TRAINING 
 Aangezien er op training minder dan 50 spelers aanwezig (inclusief verplichte trainer) moet 

er hier geen rekening gehouden worden met de afstandsregel. Contacten zijn toegelaten. 

 Laat je bij een mogelijke blessure door zo weinig mogelijk mensen aanraken. 

 Laat het knuffelen na het scoren van een doelpunt achterwege. 

 Spuwen kan niet! 

NA DE TRAINING 
 Was of ontsmet je handen. 

 Na 10 minuten moet iedereen de kleedkamers verlaten hebben. 

BIJWONEN TRAININGEN - KANTINE 
 Tijdens de trainingen is de kantine NIET open. 

 Ouders kunnen de trainingen langs de zijlijn bijwonen mits het in acht nemen van de ‘social 

distancing’. 

 Op de hele jeugdsite geldt een volledig ROOKVERBOD! 

 

 

 

 

 


