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Beste jeugdspelers, ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten, 

Beste sportief manager, coördinatoren, trainers, afgevaardigden en medewerkers, 

Zo kort na het seizoen is er een periode van bezinning en een moment waarin we terugkijken naar het 
seizoen dat we achter ons laten. Met het afdwingen van de kampioenen-titel bij de beloften heeft KSV 
Oudenaarde Jeugd  alweer eens geschiedenis geschreven. Niet evident wetende dat je moet 
opboksen tegen ploegen als Deinze, Aalst, Dender, Geel, Virton, Patro Eisden, Hasselt, Seraing.  

Een verdiende titel die er gekomen is op basis van inzet, kunde, doorzetting en vooral de 
verbondenheid van deze schitterende groep. Ik was getuige van één van de cruciale wedstrijden voor 
de titel in Virton, en als je dan de terugreis aanvangt met een 1-4 overwinning en die 
vriendschapsband van die groep voelt, dan ben je een heel gelukkige jeugdvoorzitter. Eigenlijk zijn we 
de 25ste ploeg in België, wetende dat er in 1A 16 ploegen en in 1B 8 ploegen zijn. Heel belangrijk voor 
onze club dat de spelers van de beloften tonen dat ze dit niveau aankunnen, waardoor het makkelijker 
wordt voor de spelers om door te stromen naar het eerste elftal. Hierdoor kunnen de jongens uit eigen 
jeugd op niveau voetballen en kunnen we ze op deze manier klaar stomen voor het grote werk.  

Ook hebben we opnieuw jeugdspelers kunnen laten doorschuiven naar het A-elftal, wat nog steeds 
een bekroning is voor onze aanpak in individuele begeleiding van de spelers en de continue verfijning 
van het opleidingsplan. Momenteel zijn er een 10-tal spelers in de A-kern die een verleden gehad 
hebben bij KSVO-jeugd en de voorbije weken zijn er gesprekken gevoerd met een 12-tal spelers van 
de U19 en beloften die in aanmerking komen om volgend seizoen deel uit te maken van de A-kern. 
Welke club kan dergelijke cijfers voorleggen ivm de doorstroming van jeugdspelers? Niemand, maar 
ook niemand uit de regio of streek kan dergelijke adelbrieven voorleggen. En wij scoren hier al jaren 
goede cijfers in en hebben dit zeker ook te danken aan de sportieve staf van het A-elftal dat gelooft in 
onze werking en ervoor zorgt dat onze spelers kansen krijgen. Maar laat het vooral een pluim zijn voor 
onze eigen jeugdwerking. Want wij vinden dit de voorbije jaren normaal dat er spelers in aanmerking 
komen voor het A-elftal, maar evident is het niet. Hiervoor moet er keihard gewerkt worden zeker door 
de spelers zelf maar ook door iedereen die met de jeugdopleiding te maken heeft. 

Maw de jeugdopleiding staat als een huis. Sportief gezien zijn er weer grote stappen gezet! De 
sportieve staf hebben het met hun mensen voor elkaar gekregen om op de juiste plekken, de juiste 
trainers en mensen te plaatsen. De sportieve commissie is een verschrikkelijk grote organisatie. Ik 
hoop dan ook dat men de keuzes van de deze commissie accepteert en respecteert. Want iedere 
keuze die gemaakt wordt is in het belang van de vereniging! Dat geldt trouwens ook voor mijzelf en 
het bestuur. Ieder besluit die wij nemen, is een besluit in het belang van de vereniging!  
 
Wat het allerbelangrijkste is, is dat iedereen plezier beleeft aan het voetbal. Het is dus een kunst om 
iedereen op het juiste niveau te laten voetballen. Het niveau wat aansluit bij het talent van de 
voetballer. Zo proberen wij maximaal bij te dragen aan het plezier in het voetbal. Dit geldt voor alle 
voetballers: in de hogere en lagere elftallen. En als er plezier is, dan komen de resultaten vanzelf. 

En daar wil ik onze heren van de voetbalbond even op de vingers tikken. Na heftige discussies in de 
voetbalpiramide in Brussel staat het voetbal weer onder druk. Teveel eigen belangen in de top van het 
amateurvoetbal, tussen betaald voetbal en de amateurtak, veel te veel emotie tussen zaterdag- en 
zondagclubs, weinig bereidheid om het oude achter ons te laten en nieuwe ontwikkelingen te 
omarmen. Maar ook een KBVB die te zware financiële en administratieve eisen stelt aan de clubs. Het 
is schrijnend om te zien hoeveel clubs in de problemen komen door mee te gaan in de waan van de 
dag en onverantwoorde financiële risico’s nemen. Waarom? Om erbij te horen? Om de boot niet te 
missen? Eigenbelang? Geen idee. Ik ben blij dat we bij KSV Oudenaarde een ander beleid hebben en 
niet meegaan in de ratrace naar de top. Als dat gevolgen zou hebben voor het niveau waarop we 
voetballen, dan is dat maar zo. Op dit moment blijkt het tegendeel waar te zijn en presteren we 
uitstekend. 



Zoals de meeste van jullie allicht weten worden we volgend seizoen opnieuw ingedeeld in de 
interprovinciale reeksen waar dus de labeling van toepassing is. Wij hadden 4 sterren maar om de 3 
jaar volgt er een nieuwe audit. Vandaar dat wij een nieuw doublepass-dossier moesten indienen, 
waarvan we op basis hiervan samen met de audit onze sterren krijgen toebedeeld. Eind maart kregen 
we het heugelijke nieuws dat wij opnieuw 4 STERREN hebben behaald bij de interprovinciale audit 
van onze jeugdwerking (2018-2020). Het behalen van het maximum van 4-sterren 3 jaar terug was al 
een huzarenstukje op zich, maar deze bestendigen was de uitdaging waar we de afgelopen seizoenen 
voor stonden. We zijn één van de weinige clubs die daarin geslaagd zijn. En daar mogen we best wel 
fier op zijn. 

Daarenboven is onze club één van de drie genomineerden binnen de categorie voor de 
felbegeerde double pass en best practices award. Deze award zal zaterdag 9 juni 2018 worden 
uitgereikt. Een award die we 3 jaar terug reeds ontvangen hebben. Om dan opnieuw bij de 
genomineerde te zijn, toont alleen maar aan de KSVO-Jeugd absolute top is en onze jeugdwerking 
stabiel en vooruitdenkend is. 
Maar om dit allemaal te realiseren doe ik mijn petje af met een diepe buiging voor de ruggengraat van 
onze vereniging! En dat zijn de bestuursleden, de vrijwilligers, de sportieve staf, de trainers, de 
afgevaardigden, de scheidsrechters en de losse medewerkers. Allemaal mensen die hun vrije tijd 
opofferen voor de vereniging met allemaal hetzelfde doel : onze geel-zwarte mannen laten voetballen 
in de beste omstandigheden en met de beste omkadering. Maar zonder de steun van de Stad 
Oudenaarde en hun sportdienst zouden wij dergelijke werking niet kunnen handhaven. 
Dankzij hun inzet, steun en medewerking op allerlei vlak, kunnen we ons zeer teergeliefde geel-zwarte 
jeugdvoetbal kwaliteitsvol handhaven en verder uitbouwen.  
 
Ik begin komend seizoen aan mijn 10de jaar als jeugdvoorzitter maar vraag me zeker ook wel eens af 
hoelang ik dit nog ga volhouden. Moet ik niet stoppen op een hoogtepunt ? Wat kunnen we nog verder 
realiseren? Hoe zien de hervormingen eruit binnen de KBVB? Wat zijn mijn eigen ambities nog binnen 
de jeugdwerking en het voetbal algemeen? Heb ik geen andere ambities meer buiten het voetbal ? 
 
Maar als je een seizoen hebt zoals het voorbije seizoen, ik ga het nog vlug even opsommen : 

• Het vlot behalen van de licentie amateurvoetbal zonder op- of aanmerkingen 
• Ons A-elftal die de 7de plaats behaald in de 1ste amateurreeks 
• Het doorschuiven van onze jeugdspelers in de A-kern 
• Behalen van de 4 sterren in het Double-passdossier 
• 1 van de 3 genomineerden voor de double pass en best practices award 
• En last but not least de titel met de beloften in de 1ste amateurreeks 

Maw een seizoen die lang in mijn geheugen zal gegrift staan en dan weet je, hier kan ik niet zomaar 
mee stoppen. Maar ik realiseer mij dat ik op zoek moet naar iemand die in de toekomst deze 
schitterende jeugdwerking kan overnemen of een samenwerking wil aangaan in het voorzitterschap. 
Maar het mooie aan het voorzitterschap is, dat ik dit ervaar als een samenwerking van vele mensen 
met verschillende karakters en eigenschappen, die elkaar nodig hebben, die elkaar steunen en voor 
elkaar door het vuur gaan, met die ene doelstelling : zorgen dat onze jeugdspelers in de beste 
omstandigheden hun hobby kunnen uitvoeren. Want laat duidelijk zijn : dit is het werk van een team 
en niet van mij alleen. Onze slogan luidt niet voor niets “Teamwork makes the dream work”. 
 
Veel succes aan iedereen en laten we er samen opnieuw een mooi seizoen van maken. 
 
Met sportieve groeten, 
Kurt Vandeputte 
Jeugdvoorzitter KSVO 
 



 

MISSIE EN VISIE 

Vanuit een kwaliteitsvolle jeugdopleiding leidt KSV Oudenaarde Jeugd jonge voetballers op die klaar 
zijn voor doorstroming naar het eigen eerste elftal.  
 
Hiertoe stellen we een onderbouwde, voetbaltechnische opleidingsvisie voorop dat de jeugdspelers in 
alle onderdelen van het voetbal uitdaagt. Dit resulteert in een leerproces dat stap voor stap leidt tot 
fris, verzorgd, technisch en aanvallend voetbal met verdedigend de nodige zin voor realisme. Dit biedt 
de beste garantie voor een veelzijdige ontwikkeling van onze jeugdspelers en systematische 
doorstroming naar het eerste elftal.  
 
De technische en tactische voetbalaspecten koppelen we aan een sterke pedagogische en sociale 
begeleiding. Hierbij geven we een volwaardige plaats aan elke speler op zijn of haar niveau. Dit 
betekent dat spelers tot ontplooiing kunnen komen op zowel het interprovinciaal als het gewestelijk 
niveau. Bij dit alles wordt veel belang gehecht aan respect, discipline en doorzettingsvermogen!  
  
Het permanent nastreven van deze ambities wordt in goede banen geleid door de sportieve staf: 

 
▪ Tom Vanden Berghe, Sportief Manager-Hoofd Jeugdopleiding 
▪ Koen De Bleeckere, Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) en coördinator bovenbouw (U14-

Beloften) 
▪ Christoph Cnockaert, coördinator middenbouw (U10-U13) 
▪ Niels De Meyer, coördinator onderbouw (U7-U9) + coördinator Voetbalacademie KSVO 
▪ Fran Delcoigne, coördinator meisjeswerking 
▪ Dirk Van Damme, coördinator keeperwerking 
▪ Erwin De Puydt, coördinator scouting + sportief secretaris 
 

 
Desalniettemin, zonder de inzet en het clubgevoel van spelers en ouders kunnen we onze sportieve en 
sociale ambities niet waarmaken. Of nog, ‘you are part of the team’. We willen dan ook iedereen 
bedanken die zijn of haar schouders zet onder KSV Oudenaarde Jeugd. 
 
 
 

De Sportieve Staf, 
Het jeugdbestuur van KSVO Jeugd 
 



 
CONTACTGEGEVENS 

 Naam Voornaam Emailadres GSM Functie 

 
▪ JEUGDBESTUUR 

 
 

1 Vandeputte Kurt kvandeputte@actnet.be 0475/ 62 74 53 Voorzitter - Lid beheerraad 
Boekhouding en fiscaliteit vzw -Financieel verantwoordelijke 

2 Laurent Chris 
 

claurent@outlook.be 0478/ 27 26 49 Gerechtigd correspondent 
Aangiften sportongevallen 

3 Dhont Luc luc.dhont@oudenaarde.be 
jarno.mathis@skynet.be 

0478/ 34 27 97 Wedstrijdorganisatie - Aanduiding scheidsrechters 
Indeling kleedkamers - Verantwoordelijke afgevaardigden  

4 Dolvelde Inge inge@idcleaning.be 0479/ 46 36 84 Logistieke cel en evenementen 
Kledij en materialen – Verantwoordelijke kantine 

 

▪ JEUGDCOORDINATIE 
 

1 Vanden Berghe Tom tomvandenberghe2@telenet.be 0476 52 45 03 Sportief Manager 
Hoofd jeugdopleiding 

2 De Bleeckere Koen koen.de.bleeckere@hotmail.com 0474 22 17 15 TVJO en coördinator bovenbouw U14-Beloften 

3 De Meyer  Niels nielsdemeyer2@hotmail.com 0468 26 73 35 Coördinator onderbouw U7-U9 + voetbalacademie KSVO 

4 Cnockaert Christoph cnockaert@hotmail.com 0494 20 57 81 Coördinator middenbouw U10-U13 

5 De Puydt Erwin erwin.de.puydt@telenet.be 0474 85 79 88 Sportief secretaris 
Coördinator scouting 

6 Delcoigne Fran flames.ksvoudenaarde@gmail.com 0477 29 08 11 Coördinator meisjeswerking 

7 Van Damme Dirk dirkdvd7@gmail.com 0495 51 53 83 Coördinator keeperwerking 
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 TRAINERS 

 
 
1 De Ridder Jurgen jurgen.de.ridder@telenet.be 0496 23 50 66 Trainers Duiveltjes U7 (2012) 
2 Boufnane Samir boufnanesamir@gmail.com 0488 02 49 09 
3 Van Garsse Joris joris.van.garsse@telenet.be  0498 14 54 03 Trainers Duiveltjes U8 (2011) 
4 Fiers Mano mano.fiers@telenet.be 0474 81 49 25 
5 Durant Logan durant.logan@hotmail.be 0496 20 78 82 
6 De Backer Glenn glenndebacker@telenet.be 0479 40 47 89 Trainers Duiveltjes U9 (2010) 

 7 Vercauteren Patrick vercauterenpatrick@skynet.be 0473 98 43 28 
8 Meersschaert Limke limke@telenet.be  0472 90 44 38 
9 Vercruysse Jonas jonasverc@gmail.com 0478 21 50 80 
10 De Roose Thijs Thijs_deroose@hotmail.com 0471 86 77 81 Techniektrainer U7 
11 Meersschaert Limke limke@telenet.be  0472 90 44 38 Beweeg / multimovetrainer U7 
12 Jegers Carl carl.jegers@hotmail.be  0494 16 48 92 Techniektrainer U8-U9 + performance trainer U8-U9 
13 De Vos Bart bart.funfishing@hotmail.com 0470 19 86 86 Vervangtrainers onderbouw U7-U9 
14 Van der Sypt Gerdy gerdy.van.der.sypt@telenet.be 0497 45 64 18 
15 Gryson Thijs gryson.thijs@gmail.com 0493 56 98 75 
16 De Vos Bart bart.funfishing@hotmail.com  0470 19 86 86 Trainers  U10 (2009) 
17 Verstraeten Michael michaelverstraeten@icloud.com  0473 37 18 08 
18 Van de Walle  Tibo tibo.vandewalle@hotmail.be  0479 06 42 65 
19 Vandenheede Mario mario@somnis.com 0471 63 02 75 Trainers Flames 
20 Sardeur Benny bennysardeur@gmail.com 0468 12 15 37 
21 Wieleman Vincent vincent.wieleman@gmail.com  0472 25 69 27 Trainers U11 (2008) 

 22 Leurquin Edward edward.leurquain@outlook.be   0470 35 58 95 
23 Vanmeerhaeghe Joost joost@merida.nl  0478 52 36 08 Trainers U12 (2007) 
24 Ottevaere Davy davy.ottevaere@telenet.be  0479 25 66 12 
25 De Roose Thijs thijs_deroose@hotmail.com  0471 86 77 81 
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26 Kassmi Soufiane soufiane.kassmi@ctg.com   0494 60 14 42 Trainers U13 (2006) 
27 Roers Nick nickroers10@gmail.com  0473 57 56 23 
28 Duwijn Diego duwijnd@hotmail.com  0495 45 99 38 
29 Vervaet  Dimitri Dimitri147@hotmail.com  0493 56 36 61 Trainer Gewestelijke Knapen U15 
30 De Block Kevin kevin.de.block@hotmail.com 0491 55 43 84 Trainer U14 
31 Van Simaeys Andy andy_van_simaeys@hotmail.com  0496 72 04 51 Trainer U15 
32 Van Riet Joachim Joachim.van.riet@hotmail.com 0473 47 88 71 Trainer Gewestelijke U17 
33 Verstuyft Tim verstuyft.tim@telenet.be 0477 77 03 20 Trainer U16 
34 Camelbeke  Steven camelbeke@skynet.be 0476 99 60 07 Trainer U17 
35 Van Keer Davy vankeerdavy@gmail.com  0475 92 39 34 Trainer U19 
36 Van der Sloten Pieter pvdsloten@hotmail.com 0498 66 10 34 Trainer Beloften 
37 De Poortere Wesley depoortere_wesley@hotmail.com 0473 53 31 61 Techniektrainer U10/U11 
38 Van der Sypt Gerdy gerdy.van.der.sypt@telenet.be  0497 45 64 18 Techniektrainer U12/U13 
39 Meirsschaut Gianni g.dhont-meirsschaut@telenet.be  0487 22 46 95 Spitsentrainer 
40 De Roose  Thijs Thijs_deroose@hotmail.com 0471 86 77 81 Coördinatietrainer  middenbouw 
42 De Meyer Niels nielsdemeyer2@hotmail.com 0479 25 26 93 Vervangtrainer 
43 Engels Kenny kennyengels@yahoo.com 0476 96 70 82 Vervangtrainer 
44 Van Damme Dirk dirkdvd7@gmail.com 0495 51 53 83 Keepertrainer – coördinatie 
45 Putman Jochem Jochem_putman@hotmail.com 0473 35 24 54 Keepertrainer – bovenbouw 
46 Bourgeois Frederik frederic.bourgeois1@telenet.be 0475 36 39 76 Keepertrainer - onder en middenbouw 
47 Quintyn Govert govertquintyn@hotmail.com 0485 19 09 99 Hoofd Medische Cel – Revalidatietrainer- Fysical coach 
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TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN  

▪ UURREGELING 

- Het trainingsschema (vanaf 27/8) vindt u na het voorbereidingsprogramma dat in deze informatiebrochure 
is opgenomen. Afwijkingen worden tijdig meegedeeld via de trainer (indien in het 
voorbereidingsprogramma trainingen zonder uren/terrein staan vermeld, dan normaal 
trainingsuur/terrein zoals voorzien vanaf 27/8 !!). 

 
- De spelers zijn ten laatste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig en 5 minuten vooraf 

trainingsklaar. De trainer geeft het signaal om het veld op te gaan of materiaal te halen in de 
materiaalruimte. Let op, zonder begeleiding komen spelers niet in de materiaalruimte. 
 

- Bij wedstrijden moeten spelers steeds hun identiteitskaart of bondskaart kunnen voorleggen. Bij 
thuiswedstrijden zijn de spelers één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer. Op 
verplaatsing bepaalt de verantwoordelijke trainer het uur van samenkomst en vertrek. Dit uiterlijk na de 
laatste training voor de wedstrijd. 

 
- WEES STEEDS TIJDIG OP DE AFSPRAAK !!! 
 
 

▪ AFWEZIGHEDEN EN AFGELASTINGEN 

- Voor een gegronde reden van afwezigheid (ziekte, blessure, examens, vakantie, …) die leidt tot niet-
deelname aan een training, wedstrijd of andere clubactiviteit, nemen spelers of ouders (onder U12) ALTIJD 
en zo spoedig mogelijk contact op met de verantwoordelijke trainer. Indien deze niet bereikbaar is, neemt u 
contact op met de andere trainer van dezelfde categorie. 
 

- Informatie over (mogelijke) afgelastingen van wedstrijden kan u vinden op: 
 

o de website van de KBVB ‘www.belgianfootball.be/afgelastingen’; 
o het telefoonnummer 0900/00081 van de KBVB. 

 
 

▪ ORGANISATIE 
 
In een ploegsport zoals voetbal is het naleven van het huishoudelijke reglement zeer belangrijk. Goede afspraken 
zijn de start van een goede en aangename jeugdopleiding. Graag plaatsen we onderstaande basisregels extra in 
de schijnwerpers:  
 
- Wees steeds op tijd. Respecteer de afspraken van de trainers. 
- Voor en na de wedstrijden worden ouders niet toegelaten in de kleedkamers. 
- Na de wedstrijden en trainingen neemt iedereen zonder kledij  (hygiëne!) een douche. 
- De studies hebben voorrang op de training. Toch zijn wij ervan overtuigd dat een goede studieplanning kan 

helpen om weinig of geen trainingen te missen. 
- De ploegopstelling gebeurt op basis van een hele reeks criteria: voetbalkwaliteiten, aantal trainingen, 

fysische ontwikkeling, luisterbereidheid, ploeggeest, inzet, enz.. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 
trainer. 

- Wie niet kan deelnemen aan een wedstrijd en/of training is verplicht dit direct te melden aan de 
verantwoordelijke trainer. 

- Uitslagen en rangschikkingen horen bij de voetbalsport. Ze zijn evenwel ondergeschikt aan de sportieve 
ontwikkeling en prestaties van de individuele spelers. 

- Zowel bij aankomst als bij vertrek wordt de hand gedrukt van de ploegtrainer en door u gekende personen 
die deel uitmaken van de jeugdopleiding. 



- De tegenstrever is uw vijand niet. Respecteer op elk moment uw tegenspelers, de scheidsrechter, het publiek 
en zeker uw medespelers. 

- Heb respect voor het (sport)materiaal, de kleedkamers en de sportvelden. Houd het ordelijk en net. 
- Zorg ervoor dat je steeds voldoende en aangepast sportmateriaal meebrengt naar de training en/of 

wedstrijd (schoenen, beenbeschermers, …).  
- Er wordt ALTIJD getraind in clubkledij en met de club-bal. 
- De spelers komen in polo en wedstrijdtraining die voorzien is in het kledijpakket naar de wedstrijd.  

 
 

▪ KEEPERTRAINING, TECHNIEKTRAINING, SPITSENTRAINING EN FYSICAL 
TRAINING 

Voor de doelmannen is er wekelijks keepertraining op dinsdag of donderdag. Wie niet kan komen is verplicht zijn 
keeperstrainer te verwittigen!  
 
De techniek/spitsen/fysicaltrainers komen regelmatig langs op training om bepaalde specifieke 
technische/fysische vaardigheden aan te leren en/of te onderhouden. 
 
 

VOETBALACADEMIE KSVO 

Vanaf heden werken KSVO-jeugd en voetbalacademie KSVO onder één vlag.                                                 
Met onze eigen visie/missie nemen we jullie graag mee, op weg naar de top!                                                              
De voetbalacademie richt zich tot deze 4 pijlers:                                                                           
Beweegtrainingen, techniektrainingen, meisjeswerking en vakantiestages.                                                                                                                                                                     
Voor meer info, raadpleeg onze jeugdwebsite. 

Open beweegtraining 

Ben je tussen 4 en 6 jaar en heb je zin om te springen, vliegen, vallen... én op een speelse manier te 
voetballen, dan ben je bij de ravotters op de juiste plaats. De ravotters kunnen woensdagnamiddag 
terecht in de beweegtraining en op zondagochtend in de dribbelvoetbal 2 vs 2. 

Vanuit Voetbalacademie KSVO zet je de stap naar de dribbels (U6) of debutantjes (U7).  

Via het open aanbod, dat zich zowel richt naar eigen spelers als naar jeugdspelers aangesloten bij een 
voetbalclub in Groot-Oudenaarde en de ruime regio Vlaamse Ardennen kan je verder je 
breedmotorische, voetbaltechnische en mentale vaardigheden bijspijkeren. 
 

Open techniektraining 

Deze techniektraining richt zich van U7 tot U12. In haar fundamenten bouwt deze techniektraining 
verder op de beweegtraining van de voetbalacademie en werkt het ‘coerver based’. Hat basisaccent 
ligt op het bijbrengen van balgevoel en baltechniek. Spelers leren hoe ze met de bal moeten omgaan 
en hoe ze tegelijk de baas zijn over en de vriend zijn van de bal. 

Daarnaast maken we ook tijd en ruimte voor creativiteit. Voetbal is en blijft een spel ! 
Balgevoel,basistechniek en creativiteit worden zowel individueel als in groep geoefend. Tijens 
duelvormen 1 vs 1 en 2 s 2 verschuift de aandacht van baas zijn over de eigen bal naar baas zijn over 
de directe tegenstander én scoren. 



Open meisjeswerking 

KSV Oudenaarde heeft de ambitie om meer meisjes te laten instromen in de eigen jeugdopleiding. 
Op korte termijn mikken we op meer gemengde ploegen van jongens en meisjes in de onderbouw. 
Op middellange termijn ambiëren we meisjesploegen vanaf de middenbouw. 

In het seizoen 2018-2019 gaan we van start met één U11-meisjesploeg en één U12-meisjesploeg. 
Deze gaan in competitie in de gewestelijke jongensreeks. 

Daarnaast zijn meisjes tussen 6 en 12 jaar (geboortejaar 2012 t.e.m 2006) steeds welkom elke 
2de zondag van de maand (10:15 -11:30) op onze open meisjestrainingen georganiseerd door de 
Voetbalacademie KSVO. 

Doorheen het seizoen spelen we enkele vriendschappelijke wedstrijden en tornooien. 

De open meisjeswerking is er zowel voor meisjes die reeds voetballen in clubverband als voor 
startende meisjes zonder club. 

Vakantiestages  

Voetbalacademie KSVO organiseert in de herfst-kerst&krokusvakantie een indoor 3daagse: 

Tijdens de beweeg- en voetbalstages krijgen de deelnemers (4 – 6 jaar) op een speelse en uitdagende 
wijze 12 basis bewegingsvaardigheden aangeboden volgens het Multimove concept. Springen, 
duwen, trappen, dribbelen, klimmen, ... het is allemaal aanwezig. En natuurlijk, voetballen mag niet 
ontbreken. De deelnemers trainen 2x per stagedag en spelen erna dribbelwedstrijdjes 2vs2. 

De techniekstages ( 7 - 12 jaar ) zijn 'coerver-based'. Balgevoel, basistechnieken en creativiteit 
worden zowel individueel als in groep geoefend. De deelnemers leren om baas te zijn over de eigen 
bal en over de directe tegenstander. En ja, scoren mag ook niet ontbreken ! 

 

OUDENAARDSE VOETBALSTAGE 

KSV Oudenaarde werkt ook samen met Aderto Events. 

Aderto Events organiseert drie maal per jaar de OUDENAARDSE VOETBALSTAGE, een vijfdaagse 
vakantiestage voor kinderen van 5 tem 14 jaar. 

Hierin staan het aanleren en verbeteren van de basistechnieken + het toepassen in spelvormen 
centraal. Ook is er heel veel aandacht voor discipline en respect. 

Elke speler/doelman ontvangt op het eind van de week een T-shirt, groepsfoto en individuele 
evaluatie. 

De stages gaan door in de Paasvakantie en in augustus. 

Info : www.oudenaardsevoetbalstage.be  

http://www.oudenaardsevoetbalstage.be/
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1. Screening  
 
Centraal in onze medische aanpak staat het verantwoordelijkheidsprincipe: zowel van de speler, de ouders, de 
trainer als van de club. 
Alle blessures dienen verplicht te worden aangegeven aan de TVJO, de jeugdcoördinatoren en desbetreffende 
trainer. 

1. Dhr. Koen De Bleeckere voor bovenbouw (U14 - Beloften) 
2. Dhr. Christoph Cnockaert voor middenbouw (U10-U13) 
3. Dhr. Niels De Meyer voor de onderbouw  (U6 - U9) 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de trainer en in tweede instantie bij de speler en 
ouders. 
De TVJO zal de aangifte van blessure evalueren met de verantwoordelijke van de medische cel en zal indien 
gewenst de speler voor een diagnose, structurele screening doorverwijzen naar Govert Quintyn. Govert zal 
tijdens de screening de blessure op een holistische structurele wijze bekijken. Hij kijkt naar de oorzaak van het 
probleem. Het is zeer belangrijk om niet het symptoom van de klacht te benaderen maar vooral het oorzakelijk 
verband te zoeken van de klacht, sportblessure. Daarom is een holistische visie zeer belangrijk om de nodige 
connecties te kunnen leggen. Onze aanpak is vooral preventief te gaan werken voor sport- en voetbalblessures 
en dit aan de hand van een bewegingsanalyse, spiertesten en functionele screening van het menselijk lichaam. 
We proberen alles grondig in kaart te brengen wat de oorzaken kunnen zijn, zodanig dat de speler, ouders en 
externe therapeuten een duidelijk beeld krijgen.  
 

Wat verstaat men onder een sportongeval? 
 

Onder ongeval wordt verstaan , de schade veroorzaakt door het plotseling  of toevallig optreden van een 
uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer(duel, balbetwisting enz…). Tendinitis bijv. is een 
gevolg van overbelasting en bijgevolg geen ongeval.  

 
STAPPENPLAN 

 
Als speler van KSV Oudenaarde heeft u  een blessure opgelopen tijdens een trainingssessie of wedstrijd. 
U ontvangt een formulier “ongeval aangifte” en revalidatiefiche van uw trainer of afgevaardigde. Deze 
formulieren zijn  ook te downloaden op de website van de club. 

1. Wat kan je doen? 
De blessure is van die aard dat directe verzorging nodig is : 

● U begeeft zich naar een sportdokter, Orthopedist naar keuze voor verzorging of u begeeft zich naar het AZ 
Ziekenhuis in Oudenaarde, spoeddienst met de melding dat je speler bent van KSV Oudenaarde. 

● Met een formulier voor “ongeval aangifte” (afdrukken op de website of aanvragen in de jeugdkantine) 
● Sis – kaart + klevertjes indien mogelijk 
● Identiteitskaart 
● Revalidatiefiche 

De blessure is van die aard dat geen directe verzorging nodig is : 
 
● U begeeft zich naar een sportdokter, orthopedist of therapeut naar keuze voor verzorging 
● U vraagt een onderzoek aan bij de medische verantwoordelijke (Govert Quintyn)  van KSV 

Oudenaarde Jeugd. Dit kan op vrijdagavond op de club van 17.00u- 18.00u of telefonisch 
op 0485 190 999. 

 
 
 
 
 



2. Administatie 
● Ongevallen formulier  

 
Het ingevulde ongevallen formulier breng je zo snel mogelijk binnen op de club bij gerechtelijk correspondent 
Chris Laurent, tel 0478/27.26.49 
 
Binnen de drie dagen na de eerste consultatie!! 
Breng uw trainer op de hoogte,  de revalidatiefiche bezorg je aan de revalidatietrainer (Govert Quintyn). 
De verdere behandeling en revalidatie wordt gevolgd op advies van de kinesitherapeut of dokter en via de 
revalidatiefiche kenbaar gemaakt aan de revalidatietrainer. De kinesitherapeut of revalidatietrainer kan vragen 
aan de speler om op  consultatie te gaan bij een arts. 
 

● Geneeskundig getuigschrift 
Na enkele dagen ontvangt de gerechtelijke correspondent een geneeskundig getuigschrift samen met een 
dossiernummer. Het wordt aan de speler bezorgd. Bij volledig herstel dient dit formulier door de dokter 
ingevuld te worden. Zonder schriftelijke bevestiging van herstel door de behandelende dokter kan de speler 
NIET aantreden in de wedstrijden. Samen met dit formulier dient een onkostenstaat, opgemaakt door de 
mutualiteit, afgegeven te worden aan de jeugdsecretaris. 
De terugbetaling geschiedt zodra wij de betaling hebben ontvangen van KBVB. 
Deze richtlijnen dienen strikt nageleefd te worden. De club is niet verantwoordelijk voor de slordigheid van de 
speler en vergetelheid van de ouders. U heeft er alle belang bij dat alles vlot verloopt zodat de betaling volgt. 
De speler kan altijd inlichtingen vragen aan de bestuursleden. De franchise, opgelegd door de KBVB is ten laste 
van speler. Binnen het jaar na ongeval dienen alle stavingstukken aangaande dat jaar overgemaakt te worden 
aan de KBVB. Gebeurt dit niet, dan is er geen terugbetaling. Concreet is er dus een verjaringstermijn van 1 jaar. 
Duurt de herstelperiode langer dan 1 jaar dan dient minstens 1 maand voor het verstrijken van de 
verjaringstermijn toch stavingstukken aan de clubverantwoordelijke gegeven te worden. 
 
BELANGRIJKE OPMERKING : 
De geblesseerde speler mag slechts terug spelen nadat het geneeskundig getuigschrift  opgestuurd werd naar 
de KBVB dienst FSF. Datum “poststempel” is bepalend. Indien dit niet gebeurt zullen alle geneeskundige 
kosten na de datum waarop de speler terug op het wedstrijdblad vermeld is NIET terugbetaald worden door 
het FSW van de KBVB. 
 
 

● Medisch dossier 
Alle medische informatie wordt gecentraliseerd in een medisch dossier. 
Dit dossier blijft eigendom van de speler en kan ten allen tijde opgevraagd worden. 
De privacy van de speler wordt 100% gewaarborgd, enkel medici hebben toegang tot medische dossiers. 
De revalidatie wordt meegedeeld aan de revalidatietrainer, TVJO en trainer. Er zal volgens de aard van de 
blessure een progressieve opbouw zijn van trainings- en wedstrijdintensiteit.  
De revalidatietrainer bepaalt wanneer een geblesseerde speler opnieuw de groepstrainingen mag hervatten! 
Hij bepaalt ook de opbouw qua aantal speelminuten en geeft dit door aan de trainers. 
 

● Diagnose 
Bij een lichte blessure waarbij de speler nog geen arts heeft geconsulteerd zal Govert zelf een diagnose stellen 
en indien nodig doorverwijzen naar een gespecialiseerde arts of externe  therapeuten. 
Indien de speler niet wordt doorverwezen kan de speler onmiddellijk worden vrijgegeven, kan een preventieve 
behandeling worden gestart waarbij de speler al of niet training en/of speelgerechtigd blijft of kan een 
revalidatiebehandeling opgestart worden met de revalidatietrainer. In dit laatste geval zal de speler tijdelijk 
niet meer speelgerechtigd zijn en zal de trainingsgerechtigheid in overleg met de trainer vastgesteld worden. 
Bij sportongevallen, zelfs bij gevallen waarbij een behandeling in spoed vereist is, wordt gevraagd om eerst 
telefonisch contact op te nemen met de verantwoordelijke van de medische cel (Govert Quintyn). 
 

● Behandeling  
Indien de speler naar een niet aanbevolen arts ging en de kinesitherapeut van de club nog geen diagnose kon 
stellen dan dient er eerst, via de TVJO, een afspraak te worden gemaakt met Govert zodat deze de diagnose 
kan bekrachtigen. 



De revalidatie kan zowel op de club als bij een externe therapeut gebeuren. Op het einde van de 
behandelingen, dient de speler op controle te komen bij Govert. Hij beslist dan over het verdere verloop van de 
revalidatie. 
 

● Evolutie - Evaluatie 
Eenmaal de speler door de behandelende arts of de behandelende kiné als genezen wordt verklaard is de 
speler verplicht om, alvorens de trainingen te hervatten, een afspraak te maken met de medische cel van KSV 
Oudenaarde. 
Geen enkele speler mag de trainingen hervatten alvorens hij toelating krijgt van de verantwoordelijke van de 
Medische cel. 
 

● Revalidatietraining  
In de praktijk zal meestal gestart worden met functionele revalidatietraining die vervolgens zal gecombineerd 
worden met trainingen met de ploeg. 
De trainer zal op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van de speler en zal op het einde van de 
behandelingen een laatste check-up ondergaan.  Bij deze consultatie zal de speler na evaluatie kunnen worden 
vrijgegeven. 
Pas dan mag de trainer de speler opnieuw oproepen voor deelname aan wedstrijden. 
Het blijft echter zo dat geen enkele speler na een blessure, zonder de uitdrukkelijk vrijgave van de medische cel 
KSV Oudenaarde kan opgesteld worden. 
 

● Communicatie  
Per speler die wordt opgevolgd zal de club een dossier samenstellen. 
Dit dossier zal gecentraliseerd worden bij de TVJO’s welke de trainer continu zal informeren over de 
vorderingsstaat van de betrokken speler. 
Spelers en ouders zullen ook bij deze TVJO terecht kunnen met vragen rond de te volgen procedure. De TVJO is 
ook de persoon die de afspraken vastlegt met de verantwoordelijke van de Medische cel. 
 

● Kostprijs  
Binnen deze procedure is er sprake van twee types behandeling. 
Een genezende behandeling door een externe arts of kiné. Deze is betalend en kan opgenomen worden binnen 
een sportongeval aangifte. 
De screening en revalidatietraining van KSV Oudenaarde worden volledig bekostigd door de club. 
 

● Sanctionering  
Deze procedure is vastgelegd door de medische cel in samenspraak met de TVJO’s en het bestuur van de club. 
Centraal in deze medische aanpak staat dat KSVO-jeugd op een duurzame en medisch onderbouwde wijze 
spelers voetbaltalent wilt aanleren. Opvolging is hierbij de belangrijkste pijler. We doen hier beroep op het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de spelers, ouders en trainers. 
 

● Voor wie geldt wat?  
De procedure zoals hierboven voorgeschreven is van toepassing voor alle spelers van U13 tot en met de 
Beloften. Voor de spelers van U6 tot U12 is deze procedure verplicht bij sportongevallen.  
 

● Consultaties  
De screening vindt plaats op vrijdag (17.00u-18.00u) enkel na telefonische afspraak of mail. De 
revalidatietraining gaat door op vrijdag van 18.00u tot 19.30u (enkel op afspraak!) 
De consultaties zullen plaats vinden in het EHBO lokaal aan de sporthal (overgang sporthal – kleedkamers 
jeugd). 
 
 
 
-  

 



EVALUATIE 

- Iedere jeugdspeler vanaf de middenbouw wordt regelmatig geëvalueerd door de ploegtrainer in 
samenspraak met de sportieve staf. Onze evaluatiecriteria zijn hoog maar haalbaar voor het grootste deel 
van onze spelers. Spelers die niet voldoen aan de minimumcriteria bij de eindevaluatie, worden tijdig 
geïnformeerd of zij het volgend seizoen hun plaats in de jeugdopleiding van KSV Oudenaarde al dan niet 
kunnen behouden. 

- In de onderbouw organiseren we 2x per jaar een oudercontact waar de ontwikkeling en het functioneren 
van elke individuele speler besproken wordt.  

- De club hecht veel belang aan de schoolresultaten. De studies primeren. In geval van sterk dalende cijfers 
kan altijd een gesprek met de speler in kwestie en zijn ouders met de trainer of TVJO aangevraagd worden. 

- In drukke schoolperiodes, zoals examens, is het in overleg met de trainer mogelijk om het trainingsvolume 
aan te passen.   

- Voor het spelen van wedstrijden in het schoolvoetbal of met een andere organisatie , moet de ploegtrainer 
steeds ingelicht worden. 

- Voor het spelen met een andere club, is de speler altijd VERPLICHT om toelating te vragen aan de Sportief 
Manager en mag het niet samenvallen met een activiteit van KSVO. 

 
 

OUDERBETROKKENHEID 

Wij verwachten van onze jeugdtrainers een optimale betrokkenheid. Zij zijn echter maar enkele uren per week 
bij de spelers. Daarom is het van groot belang dat de spelers ook thuis kunnen terugvallen op steun, vooral bij 
een teleurstelling of tegenslag. Heel belangrijk is de manier waarop:  opbeuren in geval van pech, zin voor 
realisme bij succes. Aanwezigheid van ouders op wedstrijden en trainingen is stimulerend voor de spelers. Wij 
waarderen dan ook ten zeerste een gezonde geestdrift en gejuich langs de zijlijn. Negatief gedrag tegenover de 
scheidsrechter, de tegenpartij en de eigen spelers kan niet. Ten slotte, onthoudt u ervan uw zoon/dochter of 
andere spelers te coachen tijdens de wedstrijd. Dit brengt spelers in vertwijfeling. Laat de coaching over aan de 
trainers. 

 
KLEDIJPAKKET 

Alle spelers zijn verplicht het huidige kledijpakket te dragen voor en na de wedstrijden! Tijdens de lente- en 
zomermaanden is dit de short en polo, tijdens de herfst- en wintermaanden de training (broek en vest) en polo. 
Ook op de trainingen draagt iedereen de clubkledij !! (huidig kledijpakket, kledij van de vorige jaren, …)  
In juli en augustus traint iedereen bij droog weer met voetbalpantoffels. Bij wedstrijden en regenweer kan er 
uiteraard gebruik gemaakt worden van multistuds (geen lange studs). 
Vanaf september wordt er steeds getraind met multistuds, voor wedstrijden op zware terreinen kunnen er 
voetbalschoenen met lange studs gebruikt worden. Op het kunstgrasveld kan enkel getraind/gespeeld worden 
met multistuds. 
Iedere speler tem de U13 beschikt over en is verantwoordelijk voor zijn eigen select-bal. Spelers die hun bal niet 
bij hebben op training, kunnen niet deelnemen aan de veldtraining. Zij worden geacht een fysieke training af te 
werken zonder bal. In de kantine zullen reserveballen (in een andere kleur) liggen. Deze dienen om de speler uit 
nood te helpen wiens bal is achtergebleven op het dak van de sporthal.  
Voor de trainingen van de spelers U14 tem de beloften zijn er select-ballen voorzien op de club.  
De wedstrijdkledij wordt voor de wedstrijd uitgedeeld en na de wedstrijd verzameld door de ploegafgevaardigde. 
De ploegafgevaardigde staat in voor het wassen van de kledij of hij stelt een beurtrol in onder de ouders. De 
wedstrijdkledij blijft steeds eigendom  van de club en blijft in de valies die wordt voorzien door de club. De 
wedstrijdkledij wordt nooit meegenomen door de spelers. Uitzonderingen zijn de doelmannen die hun trui wel 
zelf moeten bijhouden omdat zij worden geacht met verschillende ploegen aan te treden (truien blijven wel 
eigendom van de club en worden op het einde van het seizoen bij de ploegafgevaardigde ingediend). 

FAIR PLAY 



Op alle niveaus binnen onze club dragen wij Fair Play hoog in het vaandel.  
 
De 10 geboden van Fair Play : 
 

1. Speel sportief. 
2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in uw verlies. 
3. Volg de regels van het spel. 
4. Respecteer tegenstanders, ploegmaats, scheidsrechters, officiëlen, trainers/afgevaardigden, 

vrijwilligers en supporters. 
5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen.  
6. Promoot het voetbal. 
7. Verwerp corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren voor de populariteit van onze sport. 
8. Help andere om aan deze verleidingen te weerstaan. 
9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak. 
10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal 
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 VR 20/7 ZA 21/7 ZO 22/7 MA 23/7 DI 24/7 WO 25/7 DO 26/7 VR 27/7 ZA 28/7 ZO 29/7 MA 30/7 DI 31/7 
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TEAMBUILDING 

*  
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 TRAINING 
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 TRAINING 
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U17IP 
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TRAINING 

20U00 OP C 
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*: spelers mogen vrijblijvend meetrainen met de IP-ploegen van hun leeftijd (wel trainer verwittigen!) 
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11U30 

  MOESKROEN 
18U00 

 KSVO-KSVO 
11U45 OP C1 

 

U12G 
 

  
TRAINING 

18U30 OP C1 

 KSVO-KSVO 
14U30 OP E 

  
TRAINING 

19U00 OP E 

  
TRAINING 

18U30 OP E 

  
TRAINING 

17U00 OP C2 

  

U12IP A/B 
 

  TUBIZE U11(1X) 
11U30  

   MOESKROEN 
10U00 OP C 

 

U13G 
 

  
TRAINING 

18U30 OP C2 

 KSVO-KSVO 
10U00 OP D 

  
TRAINING 

17U30 OP E 

  
TRAINING 

16U30 OP C 

  
TRAINING 

18U00 OP C2 

TORNOOI 
ARDENNEN 

 

U13IP A/B 
 

ROESELARE (1X) 
19U30 

 TUBIZE U12(1X) 
10U30 OP D 

   MOESKROEN(1X) 
14U00(11tg11) OP C 

 

U15G 
 
 
 

  *   *   TRAINING 
18U45OP C2 

 TORNOOI 
ARDENNEN 

 

U14IP 
 

ROESELARE U13 
19U30 

 TRAINING 
18U30 OP C1 

TUBIZE U13 
15U00 OP C 

 TRAINING 
17U00 OP C1 

 TRAINING 
16U30 OP C 

 TRAINING 
19U00 OP C1 

 TORNOOI 
R.GOETHALS 

U15IP 
 

ROESELARE U14 
19U30 

 TRAINING 
18U30 OP C2 

TUBIZE U14 
13U30 OP C 

 TRAINING 
17U00 OP C2 

 MOESKROENU14 
16U00 

 TRAINING 
19U00 OP C2 

TRAINING 
11U45 OP C2 

 

U17G 
 

  *   *   TRAINING 
18U45OP C2 

 *  

U16IP 
 

ROESELARE U15 
18U00 OP F 

 TRAINING 
20U00 OP C1 

TUBIZE U15 
10U30 OP C 

 TRAINING 
18U30 OP C1 

 MOESKROENU15 
18U00 OP C 

 TRAINING 
20U00 OP C1 

TRAINING 
15U45 OP C1 

 

U17IP 
 

ROESELARE U16 
18U00 OP C 

 TRAINING 
20U00 OP C2 

TUBIZE U16 
11U30 

 TRAINING 
18U30 OP C2 

 MOESKROENU16 
18U00 

 TRAINING 
20U00 OP C2 

TRAINING 
15U45 OP C2 

 

U19IP 
 

ROESELARE U18 
20U00 OP C 

 
TRAINING 

20U00 OP C 

  
TRAINING 

09U00 OP C 

  
TRAINING 

20U00 OP C 

 MOESKROENU18 
20U00 OP C 

 
TRAINING 

20U00 OP C 

  
TRAINING 

17U15 OP C 

 

BELOFTEN 
 

   LOKEREN U18 
15U00 

   

*: spelers mogen vrijblijvend meetrainen met de IP-ploegen van hun leeftijd 

 

 



VOORBEREIDINGSPROGRAMMA 2018-2019        Onderlijnde wedstrijden= thuiswedstrijden   

 MA 13/8 DI 14/8 WO 15/8 DO 16/8 VR 17/8 ZA 18/8 ZO 19/8 MA 20/8 
OVS 

DI 21/8 
OVS 

WO 22/8 
OVS 

DO 23/8 
OVS 

VR 24/8 
OVS 

U7G A/B 
  

 TRAINING 
18U00 OP E 

 TRAINING 
17U30 OP E 

  ROESELARE 
10U00 

 TRAINING 
18U00 OP F 

PETEGEM 
17U30 OP E 

TRAINING 
17U30 OP E 

 

U8G 
 

  
TRAINING 

18U00 OP E 

  
TRAINING 

17U30 OP C 

 TORNOOI 
PETEGEM 

   
TRAINING 

18U00 OP D 

  
TRAINING 

17U30 OP C 

 

U8P A/B 
 

 CERCLE BRUGGE  
15U30 (1X) 

  ROESELARE 
10U00 

 PETEGEM 
17U00 OP E 

 

U9G A/B 
 

  
TRAINING 

18U00 OP D 

  
TRAINING 

17U30 OP C 

  TORNOOI 
DE PINTE (2X) 

  
TRAINING 

18U00 OP D 

  
TRAINING 

17U30 OP C 

 

U9P A/B 
  

 CERCLE BRUGGE 
16U00 OP E 

 ROESELARE 
10U00 

  PETEGEM 
18U30 OP E 

 

U10G A/B 
 

 
TRAINING 

18U00 OP F 

 CERCLE BRUGGE 
16U00 (1X) OP C 

  
TRAINING 

17U00 OP C1 

ROESELARE 
10U00 (1X) 

TORNOOI 
HERNE (1X) 

 
TRAINING 

18U00 OP F 

 PETEGEM(1X) 
18U00 OP D 

TRAINING 
18U30 OP D 

 
TRAINING 

17U00 OP C1 U10IP 
 

 CERCLE BRUGGE 
16U00 OP C 

 ROESELARE 
10U00 

  PETEGEM 
18U00 OP D 

 

U11/U12 FLames 
 

 TRAINING 
18U30 OP F 

 TRAINING 
18U45OP C1 

 KSVO-KSVO 
10U00 OP E 

  TRAINING 
18U30 OP F 

 TRAINING 
18U45OP C1 

 

U11G A/B 
 

 
TRAINING 

18U00 OP D 

 CERCLE BRUGGE 
15U30 (1X) 

  
TRAINING 

18U00 OP C1 

TORNOOI 
DE PINTE (1X) 

ROESELARE (1X) 
10U00 OP D 

 
TRAINING 

18U00 OP D 

 PETEGEM 
18U00 (1X) 

TRAINING 
18U30 OP F 

 
TRAINING 

18U00 OP C1 U11IP 
  

 CERCLE BRUGGE 
15U30 

  ROESELARE 
10U00 OP D 

 PETEGEM 
18U00 

 

U12G 
 

 
TRAINING 

19U00 OP E 

    
TRAINING 

17U00 OP C2 

TORNOOI 
PETEGEM 

  
TRAINING 

19U00 OP E 

  TRAINING 
18U30 OP D 

 
TRAINING 

17U00 OP C2 U12IP A/B 
 

 CERCLE BRUGGE 
15U30 

  ROESELARE 
10U00 OP C 

 PETEGEM 
17U00 OP C 

 

U13G 
 

 
TRAINING 

17U30 OP E 

 TORNOOI 
ELENE-

GROTENBERGE 
(2X) 

  
TRAINING 

18U00 OP C2 

TORNOOI 
DE PINTE (1X)+ 
WAARSCHOOT 

(1X) 

 
TORNOOI 

HERNE(1X) 

 
TRAINING 

17U30 OP E 

  TRAINING 
18U30 OP F 

 
TRAINING 

18U00 OP C2 U13IP A/B 
 

   PETEGEM 
18U00 

 

U15G 
 
 
 

 TORNOOI 
ELENE 

 TRAINING 
18U45OP C2 

TRAINING 
18U30 OP E 

   TRAINING 
20U00 OP C2 

 TRAINING 
18U45OP C2 

TRAINING 
18U30 OP E 

U14IP 
 

TRAINING 
17U00 OP C1 

 CERCLE U13 
18U00 OP D 

 TRAINING 
19U00 OP C1 

TRAINING 
10U30 OP C 

 TRAINING 
17U00 OP C1 

 PETEGEM 
19U00 OP F 

 TRAINING 
19U00 OP C1 

U15IP 
 

TRAINING 
17U00 OP C2 

 CERCLE U14 
18U00 OP C 

 TRAINING 
19U00 OP C2 

TRAINING 
10U30 OP C 

 TRAINING 
17U00 OP C2 

 PETEGEM 
19U30 

 TRAINING 
19U00 OP C2 

U17G 
 

*   TRAINING 
18U45OP C2 

 TORNOOI 
HERNE 

  TRAINING 
20U00 OP C2 

 TRAINING 
18U45OP C2 

 

U16IP 
 

TRAINING 
18U30 OP C1 

 CERCLE U15 
20U00 OP C 

TRAINING 
20U00 OP C 

 TRAINING 
09U00 OP C 

 TRAINING 
18U30 OP C1 

 PETEGEM 
18U30 OP C 

 TRAINING 
20U00 OP C 

U17IP 
 

TRAINING 
18U30 OP C2 

 CERCLE U16 
17U30 

TRAINING 
20U00 OP C 

 TRAINING 
09U00 OP C 

 TRAINING 
18U30 OP C2 

 PETEGEM 
19U30 

 TRAINING 
20U00 OP C 

U19IP 
 

 
TRAINING 

20U00 OP C 

 
TRAINING 

18U30 OP C 

CERCLE U18 
20U00 

  
TRAINING 

20U00 OP C 

   
TRAINING 

20U00 OP C 

 
TRAINING 

18U30 OP C 

PETEGEM 
20U30 OP C 

 
TRAINING 

20U00 OP C 

 

BELOFTEN 
 

 EINE (1STE) 
19U30 

   MANDEL 
20U15 

*: spelers mogen vrijblijvend meetrainen met de IP-ploegen van hun leeftijd 

 

 



VOORBEREIDINGSPROGRAMMA 2018-2019        Onderlijnde wedstrijden= thuiswedstrijden   

 ZA 25/8 ZO 26/8 MA 27/8 DI 28/8 WO 29/8 DO 30/8 VR 31/8 ZA 1/9  ZO 2/9 MA 3/9 DI 4/9 WO 5/9 
U7G A/B 
  

MANDEL 
09U00 

 

       
N

O
RM

AA
L 

TR
AI

N
IN

GS
SC

HE
M

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETITIE 

  
N

O
RM

AA
L 

TR
AI

N
IN

GS
SC

HE
M

A 

 

U8G 
 

ELENE-GROT 
10U00 OP E 

  

U8P A/B 
 

 MANDEL 
10U45 

WETTEREN 
18U30 

U9G A/B 
 

ELENE-GROT 
10U00 OP E (1X) 

  

U9P A/B 
  

 MANDEL 
09U00 

WETTEREN 
18U30 OP E 

U10G A/B 
 

ELENE-GROT 
14U45 OP C (1X) 

 WETTEREN 
18U30 (1X) 

U10IP 
 

 MANDEL 
09U00 

WETTEREN 
18U30 

U11/U12 FLames 
 

TORNOOI 
RONSE+NAZ.EKE 

  

U11G A/B 
 

ELENE-GROT 
14U45 OP C (1X) 

 WETTEREN 
18U30 (1X) OP D 

U11IP 
  

 MANDEL 
10U45 

WETTEREN 
18U30 OP D 

U12G 
 

ELENE-GROT 
13U00 OP C 

 TRAINING 
18U30 OP F1 

U12IP A/B 
 

MANDEL 
09U30 

 WETTEREN 
18U30 

U13G 
 

ELENE-GROT 
13U00 OP C 

 TRAINING 
18U30 OP F2 

U13IP A/B 
 

MANDEL 
11U00 

 WETTEREN 
18U30 OP C 

U15G 
 
 
 

ELENE-GROT 
11U15 OP C 

  

U14IP 
 

MANDEL 
11U00 

 TRAINING 
17U00 OP C1 

U15IP 
 

MANDEL 
13U00 

 TRAINING 
17U00 OP C2 

U17G 
 

ELENE-GROT 
09U30 OP C 

  

U16IP 
 

MANDEL 
13U00 

 TRAINING 
20U00 OP C1 

U17IP 
 

MANDEL 
15U15 

 TRAINING 
20U00 OP C2 

U19IP 
 

MANDEL 
17U30 

  

BELOFTEN 
 

   

*: spelers mogen vrijblijvend meetrainen met de IP-ploegen van hun leeftijd 

 

 

 



TRAININGSSCHEMA VANAF 27/8 

 
 TRAININGEN THUISWEDSTRIJDEN 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
OPEN TECHNIEKSCHOOL   15U30 OP C      

U7 GAB (2012)  17U45 INDOOR  17U30 OP E    09U30 OP C(1) 
U8 G (2011)  17U45 OP D / INDOOR  17U30 OP C1    09U30 OP C(1) 

U8 P AB (2011)      11U00 OP C1(1) 
U9 GB (2010)  17U45 INDOOR / OP D  17U30 OP C2    09U30 OP C(1) 
U9 GA (2010)      09U30 OP C1(2) 

U9 P AB (2010)      11U00 OP C2(1) 
         

U10 GB (2009) 18U00 OP F  18U00 OP F  17U00 OP C1   09U30 OP C2(2) 
U10 GA (2009)     11U00 OP C1(2) 
U10 IP (2009)   10U00 OP C1   

U11 G FLAMES  18U30 OP F  18U30 OP E    11U00 OP C2(2) 
U11 GB (2008) 18U00 OP D1  18U00 OP D  18U00 OP C1 12U00 OP C1   
U11 GA (2008)   12U00 OP C2   
U11 IP (2008)   10U00 OP C2   

U12 G FLAMES 18U30 OP E1  18U30 OP E   10U30 OP E   
U12 G (2007) 18U30 OP D2  18U30 OP C1  17U00 OP C2  12U00 OP C1  

U12 IPAB (2007)   10U00 OP D   
U13 G (2006) 17U30 OP C1  18U30 OP C2  18U00 OP C2  12U00 OP C2  

U13 IPAB (2006)    10U00 OP C  
         

U15 G  18U30 OP E  18U45 OP C1 18U30 OP E 16U00 OP C   
U14 IP 17U30 OP C2  17U00 OP C1  19U00 OP C1  10U00 OP D  
U15 IP 18U30 OP E2  17U00 OP C2  19U00 OP C2 14U00 OP C   
U17 G  20U00 OP C2  18U45 OP C2   16U00 OP C  
U16 IP 18U45 OP C1  20U00 OP C1  20U00 OP C1 14U00 OP F   
U17 IP 18U45 OP C2  20U00 OP C2  20U00 OP C2  14U00 OP C  
U19 IP 20U00 OP C 18U30 OP C  20U00 OP C   14U00 OP F  

BELOFTEN  20U00 COMPETITIE OP A    

KEEPERTRAINING  BB OP E (OF C)  OB/MB OP E (OF C)     

 



ACTIVITEITENKALENDER 

▪ zaterdag 1 en zondag 2 september 2018 : jaarlijkse BBQ in “De Qubus”     

▪ eerste week november 2018 : verdeling kalenders 

▪ weekend 8 tem 9 februari 2019 : spaghetti-weekend 

▪ maart-april 2019 : paaseierenverkoop 

▪ eerste vrijdag en zaterdag na laatste competitiewedstrijd  : apotheose-dagen (spelers en 
trainers verplicht aanwezig)           

 
 
 
 
Blijf ook doorheen het voetbalseizoen op de hoogte van onze werking met zijn vele voetbal- en 
randactiviteiten. Bezoek regelmatig onze jeugdwebsite via 
 

 www.ksvoudenaardejeugd.be 
 
Schrijf je in op onze website en ontvang telkens via mail een melding van een nieuwtje op KSVO-jeugd. Vul je 
emailadres in onderaan de homepage en druk op inschrijven. 

 
 
  

http://www.ksvoudenaardejeugd.be/


Dit logo zullen we met fierheid in ons beleid verder dragen 
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