K.V.V. ZEPPEREN – BRUSTEM
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019
Beste speler, ouder
De competitie is deze week van start gegaan. In de nieuwsbrief vindt u info terug die nuttig
kan zjn. Gelieve dan ook even de tijd te nemen om de nieuwsbrief na te lezen.

WEDSTRIJDEN
DEZE WEEK

OVERZICHT
TRAININGEN ALGEMEEN

OVERZICHT
COMPETITIEKALENDER

QUOTE VAN DE MAAND

PLOEG IN DE KIJKER

U11 regionaal kroonde zich tot winnaar van
het tornooi in KMR Biesen.

AANMOEDIGINGEN DOOR SUPPORTERS
BEOORDEEL NIET OP HET RESULTAAT MAAR WEL OP DE SPEELSTIJL EN DE
VORDERINGEN VAN DE SPELERS !
Wat doen we zeker als supporter:
✓ Achter de omheining staan en niet op het veld
✓ Complimenten geven en aanmoedigingen
✓ Positief zijn
✓ Respect hebben voor de tegenstander
✓ Moed inspreken als het moeilijk gaat
✓ De trainer en club de nodige tijd geven in de ontwikkeling
Wat niet doen we zeker niet als supporter:
- Schelden of in discussie gaan
- Tactische aanwijzigingen geven of bijsturen, dat is het werk van de trainer
- Op de scheidsrechter schreeuwen, dit zijn ook vrijwilligers
- Te snel conclusies trekken of evalueren
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN BIJ TRAININGEN
✓ Tijdig aanwezig in de kleedkamer. 5’ voor aanvang van de training klaar in afgesproken
uitrusting.
✓ Brengen en afhalen binnen het complex.
Toezicht van 15’voor training tot 15’ na training.

✓ Eigen drinkbus of waterfles bij.
✓ Trainingsbal bij.
✓ Douchen en dragen van badslippers vanaf U10.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN BIJ WEDSTRIJDEN
✓ Tijdig aanwezig op afgesproken tijdstip.
✓ Voor, tijdens en na de wedstrijd in uitrusting van de club.
✓ Vanaf U13 de identiteitskaart bijhebben.
✓ Eigen drinkbus en bal bijhebben.
✓ Douchen en koffietafel na de wedstrijd.

KEEPERSTRAININGEN
De keeperstrainingen worden aanzien als evenwaardige trainingen, de keepers moeten
daarom ook steeds aanwezig zijn op dinsdag. Indien men drie keer traint, mag men een
andere training overslaan indien men dit wenst. De keuze van de vrije training wordt
besproken met de eigen trainer.
Indien men niet aanwezig kan zijn, worden de keeperstrainers en eigen trainer tijdig
ingelicht zodat ze hier rekening mee kunnen houden.

SCHEIDSRECHTERS JEUGDWEDSTRIJDEN
Spelers van U15-U16-U17 worden gevraagd om tijdens het seizoen bij één wedstrijdje van
de middenbouw, als scheidsrechter te fungeren. Zo ervaren ze zelf ook eens hoe het is
om scheidsrechter te zijn. De trainers zullen dit met hen bespreken en er zal, indien ze
eens moeten fluiten, een kort infomomentje zijn. Tijdens de wedstrijden zal de trainer
alsook de afgevaardigde van het te begeleiden ploegje, hen begeleiden en bijstaan indien
nodig. We starten vanaf U17.
Spelers van U19 en eerste elftal dienen min. twee wedstrijden te fluiten.
Indien er ouders zijn die één of meerdere wedstrijden van de eigen speler willen
begeleiden als scheidsrechter, mogen deze dat aan de trainer, coördinator of TVJO
meedelen. Dit kan ons alvast enorm helpen om alles in goede banen te leiden.
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PJO WEDSTRIJDEN
U12, U13, U14 & U15 IP spelers zijn van de KBVB verplicht om deel te nemen aan de PJOwedstrijden (talentdetectie). Daar dit de club opgelegd is en rechtstreeks gekoppeld is aan
de jeugdlicentie, dient men bij afwezigheid, hen en de club een doktersattest te bezorgen.
De spelers zullen een mail van VFV ontvangen met de nodige info omtrent de wedstrijden.
Op volgende momenten staan de eerste PJO wedstrijden gepland, er is dan geen training.
U12 IP:
U13 IP:
U14 IP:
U15 IP:

woensdag 9 oktober of 16 oktober
woensdag 25 september of 2 oktober
maandag 7 oktober of 14 oktober
maandag 16 september of 23 september

TALENTDETECTIE VOOR MEISJES
Op 11 september zullen de provinciale detecties voor meisjes
van start gaan. Anders dan jongens is dat de meisjes ZELF
verantwoordelijk zijn voor hun inschrijving. Dit kan
via https://www.voetbalvlaanderen.be/projecten/talentdetectie
Een mail sturen met gegevens naar de provinciale
coördinator volstaat.
"De open talentdetectiedagen die Voetbal Vlaanderen voor de
meisjes organiseert, hebben als doel de meest talentvolle
speelsters uit de PJO-kernen te laten instromen in de 5 Vlaamse
topsportscholen. Bij de meisjes kan bovendien reeds vanaf de
1e graad een topsportstatuut bekomen worden. Een positieve
evaluatie binnen de PJO activiteiten betekent een belangrijke
stap om dit topsportstatuut te bekomen (PJO activiteiten vanaf
u11) en/of om deel nemen aan activiteiten van de nationale
damesploegen U15 en U16."
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SAMENWERKING
ZVC RENOLIM BORGLOON

MOSSELFEEST
Tijdens het weekend van 28 & 29
september staat het jaarlijks
mosselfeest op de agenda. We hopen op
zoveel mogelijk steun te kunnen rekenen
ten voordele van de club.

KIENAVONDEN
Elke twee weken worden er op zaterdag
kienavonden georganiseerd ten voordele
van de club. Op deze avonden is iedereen
van harte welkom. Meer info kan in de
kantine verkregen worden.

AANVRAAG SPORTPREMIE ZIEKENFONDS
.

Jaarlijks kan er een sportpremie, als tussenkomt in het lidgeld, bij het ziekenfonds
aangevraagd worden. De grootte van de tussenkomst is afhankelijk van het ziekenfonds waar
men bij aangesloten is.
Via de onderstaande logo’s kan je de vooraf ingevulde sportpremie downloaden en kan je, na
het ingevuld hebben van de persoonlijke info en het betaald bedrag, de premie bij het
Voor meer info kan je trainer, coördinator of
ziekenfonds aanvragen.
TVJO aanspreken.
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Nuttige links
→ kalenders KBVB

→ afgelastingen
→ infobrochure 2019-2020
→ Wat te doen bij blessures ?
→ website K.V.V. Zepperen-Brustem

Met sportieve groet
Sportieve Cel jeugd
K.V.V. Zepperen-Brustem

