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Voorzitter aan het woord
Einde mei sloten we het voetbalseizoen
2021-22 van onze jongeren bij KFCM af.
Een seizoen waarbij andermaal sterke
resultaten werden behaald, onder meer
dank zij de intensieve samenwerking van
jeugdtrainers en jeugdbestuur.

Zo werd ook in de loop van dit seizoen veel
werk besteed aan de voorbereiding en
afwerking van het dossier om het IP label te
behalen… en met succes!

KFC Merelbeke zal zo en dit voor de eerste
maal, het nieuwe seizoen ingaan waarbij
met zijn jeugd interprovinciaal voetbal zal
worden gespeeld.

We kunnen de mensen die hier voor hun
beste beentje hebben voorgezet alleen
maar van harte feliciteren en bedanken
voor hun onverdroten inzet.

Het is overigens goed om weten en te
beseffen dat zonder de dagdagelijkse
benevole bereidheid van velen een
degelijke jeugdwerking kan worden
opgezet en volgehouden.

En voilà alras kondigt zich het nieuwe
speelseizoen 2022-23 aan.

We beginnen er aan met vernieuwde
energie en kijken hoopvol uit naar de
nieuwe uitdaging, waarbij we hopen dat
onze jeugd opnieuw een sportieve stap
vooruit zal zetten.

Het volstaat immers niet om een label te
behalen, maar veel meer ook om het te
behouden en er in verder te gaan.

Dat KFCM de wind in de zeilen heeft
vertoont zich nu niet alleen meer op het
niveau van het eerste elftal maar ook in een
proces dat zich ook bij onze jeugd heeft
ingezet.

We zouden immers niet liever hebben dat
spelers uit eigen jeugd de poort naar de
fanion openbeuken… en dit kan!

Verder richt onze blik zich ook op de
verhuis van de hele club naar de
Molenkouter… onze nieuwe thuishaven.
De voorziene datum op 1 september zal
niet gehaald worden gezien de turbulentie
in Oekraïne (gebrek aan staal), maar we
mikken op begin januari… en dit uitstel zal
de groei van de club niet belemmeren wel
integendeel!

Op dus allemaal naar een nieuw
sprankelend seizoen!

Veel succes en samen zijn we sterk!

Uw voorzitter,

Wilfried Van Keymeulen

www.kfcmerelbeke.be/jeugd

facebook.com/kfcmerelbekejeugd

instagram.com/kfcmerelbeke

twitter.com/kfcmerelbeke

kfcmerelbeke.prosoccerdata.com



DE BACKER
Marc

Coördinator bovenbouw

Administratief

Sporttechnisch

Organigram jeugddepartement Missie en visie
Het doel van onze jeugdopleiding is het
ondersteunen en begeleiden van kinderen en
jongeren, die aangesloten zĳn bĳ de club, in
hun ontwikkeling op voetbaltechnisch en -
tactisch gebied, maar ook op sociaal en
mentaal vlak. We willen onze spelers leren om
keuzes te maken, verantwoordelĳkheid te
nemen en met een positieve mindset
medespelers te coachen. We hebben een
pedagogische verantwoordelĳkheid en moeten
onze spelers mee opvoeden en respect leren
hebben voor alles en iedereen.

Om dit te doen, willen we werken in een veilig
kader, waar de speler zich op zĳn gemak voelt.
De kinderen moeten zichzelf durven zĳn en
de vrĳheid krĳgen om fouten te maken,
zonder bang te moeten zĳn daarvoor gestraft
te worden. Onze spelers moeten zelf keuzes
leren en durven maken. Om dit te
ondersteunen zouden we willen vragen aan
iedereen om het voorcoachen (roepen van
instructies wanneer een speler aan de bal is) te
proberen vermĳden. Hierdoor kan het kind,
zonder druk, zĳn eigen keuze -of deze nu de
goede is of niet- maken en kan de coach
achteraf de speler bĳ proberen sturen.

We verwachten een positieve ingesteldheid
van onze spelers, zowel naar de trainer,
medespelers, ouders als naar de tegenstanders
en scheidsrechters. Dit gaat van het
respecteren van een (foute) beslissing van de
scheidsrechter, over het verwerken van de
ontgoocheling bĳ een wissel of een gemiste
kans van een medespeler na een geweldige
assist, tot het 100% inzetten op training, ook al
zit je eens niet bĳ je beste vriendjes. De ouders
en begeleiders hebben hier een essentiële
voorbeeldrol in. Een positieve ingesteldheid
wordt ook sneller verkregen in een omgeving
waar FUN primeert.

In onze opleiding staat het individu centraal.
Dit betekent dat er in eerste instantie gedacht
moet worden aan het beter maken van elke
individuele speler, in plaats van aan het
smeden van een zo goed mogelĳk team. Om
dit te bereiken proberen we elke speler op

zĳn eigen niveau te laten spelen en trainen.
We hebben constante interne evaluaties per
leeftĳdscategorie om te kĳken welke spelers in
een mindere vorm verkeren en misschien beter
even vertrouwen op gaan doen bĳ een team
waar het iets trager gaat en welke spelers dan
weer een kans verdienen om zich eens te
toetsen op een hoger niveau. Elke speler moet
ongeveer gelĳke speelkansen krĳgen,
ongeacht het wedstrĳdverloop.

Het resultaat is van ondergeschikt belang. Het
is een doel om onze spelers zo op te leiden dat
ze elke wedstrĳd willen winnen, maar het
winnen zelf is geen doel op zich. De manier
waarop primeert. Bĳ onder- en middenbouw
wordt vereist dat er telkens opgebouwd wordt
van bĳ de doelman (doelman mag slechts in
zeer uitzonderlĳke situaties uittrappen bĳ
oudere ploegen) en de hoekschoppen zo vaak
mogelĳk kort gegeven worden. Dit om de
spelers te dwingen in situaties waar ze keuzes
moeten maken en moeten zoeken naar de
voetballende oplossing. Bĳ onder- en
middenbouw wordt er gefocust op algemene
vorming, wat betekent dat onze spelers nog
niet vastgepind worden op vaste posities. Elke
speler moet ervaring op kunnen doen op
verschillende posities om zo polyvalentie te
verkrĳgen. Een speler die zĳn hele leven
slechts op één plek gespeeld heeft, heeft
slechts op één positie de kans om een plekje te
veroveren. Een speler die de tactische basis op
meerdere posities beet heeft, vergroot zĳn
kansen. Vanaf bovenbouw kan er wel richting
specialisatie gewerkt worden.

Communicatie
Alle officiële communicatie
binnen de club zal verlopen

via ProSoccerData.

Installeer de app op jullie
telefoon en vraag om de
email adressen van alle

betrokkenen aan het
account van de speler te

linken.

SANTENS
Eric

Scheidsrechters

D’HAUWERS
Herman

Jeugdvoorzitter

CALCOEN
Gert

TVJO

REUNES
Tom

Coördinator middenbouw

BEEL
Timon

Coördinator onderbouw

DE WISPELAERE
Etienne

Adviseur jeugdwerking

VAN DER STUYFT
Franky

Hoofd jeugdscouting

CASTELEYN
Eddy

Tornooien



Jeugdscoutingcel Samenstelling
KFC Merelbeke is een gereputeerde club spelers binnen ieder team met extra aandacht
binnen de regio. Reeds decennia lang staat voor vroeg- en laat mature spelertjes en
ze gekend om haar degelĳke jeugdopleiding. rekening houdend met de biologische leeftĳd
Door de pĳlsnelle opgang van het eerste zĳn de start van het hele proces rond
elftal , heeft ze daarbĳ nog meer status scouting.
gekregen. Momenteel speelt de club in de
2de amateurreeks. Het is de bedoeling om Ieder kind op zĳn/haar niveau FUN laten beleven
ook bĳ de jeugd op dit niveau een vaste entegelĳkookeengoedeopleidingkrĳgenbehoren
waarde te worden binnen het interprovinciaal tot de prioriteiten van onze club.
voetbal.

Geografisch ligt Merelbeke centraal gelegen in
de provincie Oost-Vlaanderen. In de directe
omgeving zĳn tal van regionale voetbalclubs
gevestigd. Daar tegenover staat dat er tal van
hoge jeugdopleidingen (zowel op provinciaal als
interprovinciaal ) zĳn indedirecteomgeving.Toch
blĳft de instroom massaal en is er voldoende talent
zowel bĳ spelers als trainers aanwezig.

De club beschikt over een goed gestructureerde
jeugdopleiding, bestaande uit zowel
provinciale- als gewestelĳke ploegen.

In totaliteit spelen er meer dan 20 jeugdploegen
en enkele seniorenploegen ( dames inbegrepen)
competitie in 2021-22.

Een goede opvolging is noodzakelĳk om zowel
recreatief als competitief voetbal te kunnen
aanbieden. Het vormt de basis voor de kwaliteit
van de jeugdwerking.

In de loop van het seizoen is er een continue
interne scouting. Hierbĳ wordt bekeken hoe de
speler evolueert binnen het opleidingsplan. Aan
de hand daarvan zal ook bekeken worden of het
nodig is de speler door te stromen naar een hogere
categorie of leeftĳd. Omgekeerd ook, kan een
tĳdelĳke terugkeer naar gewestelĳk niveau
gehanteerd worden in het belang van de speler.
We schrĳven nooit een kind af. We werven ook
niet op deze basis nieuwe jeugdspelers aan. Zo
gaat er geen talent verloren!

Na grondige interne scouting en grondige
evaluatie van de sportieve staf van de categorieën,
wordt er pas over gegaan tot externe scouting.
Het mooi in kaart brengen van onze eigen

Het doel van de scouting is dan ook:
1. Onze kernen voorzien van de nodige spelers
2. De ploegen aanvullen met talentrĳke spelers
3. Vanaf U15 kernen voorzien die het niveau

dusdanig omhoog tillen met
doorstroommogelĳkheid naar het eerste elftal
tot gevolg.

Aansluitend op de clubmissie, die jongeren een
complete kwaliteitsvolle opleiding wil aanbieden,
wil men ervoor zorgen dat de talenten uit de
omgeving vanaf een bepaalde leeftĳd de kans
krĳgen om in K.F.C. Merelbeke spelen.

Door betere spelers aan te trekken wil men ook
de eigen spelers beter maken. Een goede
verstandhouding met de clubs in de omgeving
en een open en eerlĳke samenwerking is ons
streefdoel.

Naast provinciaal/interprovinciaal voetbal ook
gewestelĳk voetbal aanbieden zodat geen enkel
kind wordt uitgesloten of wordt doorgestuurd.
Het kan niet de bedoeling zĳn om spelers weg
te halen bĳ omliggende clubs om op hetzelfde
niveau te spelen, maar er moet wel een overgang
bespreekbaar zĳn als het kind een hoger niveau
kan spelen.

Dit werkt in twee richtingen, wĳ hebben een
samenwerkingsakkoord met KAA Gent , spelers
die te goed zĳn voor onze teams en die een
elite opleiding kunnen volgen moeten wĳ ook
niet tegenhouden in het belang van het kind
en zĳn/haar opleiding. Het moet een pluim zĳn
voor iedere club om een speler te kunnen
doorschuiven naar een hoger niveau.

Visie & missie

VAN DER STUYFT
Franky

Hoofd jeugdscouting

DE WITTE
Christophe

Jeugdscout

RAMAN
Julien

Jeugdscout

BEEL
Timon

Jeugdscout

CALCOEN
Gert

TVJO

Voor het inplannen van kennismakingstrainingen neemt u contact op met onze scouting cel via scouting@kfcmerelbekejeugd.be



Geweldige spelers! Fantastische ouders!
• Meld afwezigheden steeds op voorhand bĳ de trainer.

• Kom een beetje op voorhand naar de training. Zo kunnen de trainingen tĳdig aanvatten met
de volledige groep.

• Wees bĳ wedstrĳden steeds op het afgesproken tĳdstip op de afgesproken plek. Verwittig,
indien dit niet lukt, zowel trainer als afgevaardigde(n).

• Draag elke training het trainingstenue dat u van de club gekregen heeft. Indien dit
uitzonderlĳk eens niet lukt, zorg voor een neutraal tenue in dezelfde kleur.

• Het dragen van de clubtraining is verplicht voor en na alle wedstrĳden.

• Voetbalschoenen zĳn steeds gepoetst bĳ trainingen en wedstrĳden.

• De spelers dragen geen voetbalschoenen in de kantine.

• De spelers roken niet.

• De jeugdspelers (tot en met U17) nuttigen geen alcohol op clubactiviteiten.

• Heb respect voor het materiaal, de kleedkamers, sportvelden en iedereen waarmee je omgaat
in context van KFC Merelbeke. Vertegenwoordig onze club positief.

• Breng steeds uw eigen drinkfles, gevuld met water mee.

• Zorg voor aangepaste kledĳ op trainingen (koude, regen, warmte, ...).

• Na de wedstrĳden worden steeds de ouders gegroet

• NEEN tegen pesten!

• Er wordt komend seizoen een spelersraad opgericht, die twee maal per jaar samenkomt om zo
de club te helpen om zĳn werking te verbeteren..

• Opleiding primeert op resultaat.

• Toon positieve belangstelling voor de prestaties van uw kind maar overdrĳf er niet in.

• Steun uw kind ook bĳ tegenslagen en teleurstellingen.

• Laat beslissingen aangaande opstellingen en tactiek over aan onze jeugdtrainers.

• Wees langs de zĳlĳn een supporter, voor zowel uw eigen kind als de volledige ploeg.

• Wees positief in uw supporteren. Dit straalt af op de kinderen en de andere ouders.

• Probeer de kinderen geen instructies mee te geven of toe te roepen. Laat het kind zelf keuzes
en fouten maken. De trainers zullen bĳsturen tĳdens de rustmomenten.

• Supporter altĳd VOOR een team en niet tegen de tegenstanders.

• Scheidsrechters zĳn mensen en maken fouten. Heb respect en wees dankbaar voor hun
inspanningen.

• Er wordt komend seizoen een ouderraad opgericht, waarbĳ elke lichting vertegenwoordigd
wordt door (minstens) één ouder. Deze zullen de club helpen om zĳn werking te verbeteren en
een bron voor feedback zĳn voor de club.

• Als u vragen of opmerkingen heeft, contacteer de club verantwoordelĳken.

• Hou ProSoccerData in de gaten!

Ouders, familie, vrienden en sympathisanten zĳn steeds van harte welkom voor alle wedstrĳden en
activiteiten van de club. Sfeer langs de zĳlĳn is namelĳk een positieve beleving en aanmoediging
voor alle jeugdspelers. Wĳ vanuit KFC Merelbeke verwachten wel steeds een positieve sfeer in alle
omstandigheden. Scheldwoorden, kwetsend taalgebruik of racistische uitspraken aan spelers
trainers en scheidsrechters van zowel de thuis- als uitploeg zĳn ontoelaatbaar op een voetbalveld!



Lidgeld 2022-2023
In het lidgeld zit inbegrepen:

• Officiële aansluiting bĳ de RBFA (Royal Belgian Football Association)

• Ongevallenverzekering

• Voetbalopleiding (trainingen, wedstrĳden, tornooien, ...)

• Comsumptie na iedere wedstrĳd

• Gratis toegang voor alle door KFC Merelbeke ingerichte thuiswedstrĳden eerste elftal

• Sinterklaasfeest voor U6 en U7

• Kerstfeest voor alle jeugdspelers

• Een gezonde en zinvolle vrĳetĳdsbesteding, die tegens het sociaal contact bevordert, onder
begeleiding van capabele mensen

Gelieve de lidgelden te betalen VOOR 25 JULI 2022 op BE82 9792 5879 2668 met
vermelding van de ploeg en naam van de jeugdspeler/-speelster. Cash betalingen zĳn mogelĳk bĳ
jeugdvoorzitter Herman D’hauwers. Het betaalde lidgeld is ten definitieve titel verworven.

9u00 - 10u15

10u30 - 11u45

12u00 - 13u15

13u30 - 14u45

15u00 - 16u15

16u30 - 17u45

U6

U8

U10

U12

U14

U16

U7

U9

U11

U13

U15

U17

kick-off zaterdag 30 juli 2022

Het kledĳpakket voor 2022-2023 bestaat uit:

• Volledige training (broek + vest)

• Trainingsshirt

• Trainingsshort

• Voetbalkousen

Nieuwe spelers ontvangen een sporttas

• Persoonlĳke wedstrĳduitrusting

• Shirt

• Shirt

Deze dient enkel voor wedstrĳden
gebruikt te worden

U6 U7-U9 U10-U13 U15-U17 U19
Beloften

Inschrijvingsgeld € 300 € 400 € 450 € 480 € 500

Borg wedstrijdkledij € 40 € 40 € 40 € 40 inbegrepen

Meerprijs nieuwe spelers € 20

30 07 2022

22-26 08 2022

27-28 08 2022

?? 10 2022

30 11 2022

21 12 2022

17 12 2022

8-10 04 2023

03-07 04 2023

27 05 2023

Kick-off jeugd 2022-2023

Voetbalstage jeugd

Zomertornooi KFC Merelbeke U12 t.e.m U17

Eetfestĳn

Sinterklaasfeest U6 U7

Kerstfeest U8 - U17

Kerstwandeling

Paastornooi KFC Merelbeke U6 U7 U8 U9 U10 U11

Voetbalstage jeugd

Oudervoetbaltornooi



Bovenbouw
Marc DE BACKER
Coördinator bovenbouw

bovenbouw@kfcmerelbekejeugd.be

0032 496 85 20 27

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

U19 IP 19u30 - 21u00 19u30 - 21u00 19u30 - 21u00

U17 IP 19u30 - 21u00 19u45 - 21u15 19u00 - 20u30

U17 G 18u00 - 19u30 19u45 - 21u15 18u00 - 19u30

U16 IP 19u00 - 20u30 19u00 - 20u30 19u00 - 20u30

U15 IP 18u00 - 19u30 19u45 - 21u15 18u00 - 19u30

U15 G 18u00 - 19u30 19u45 - 21u15 18u00 - 19u30

U14 IP 18u00 - 19u30 18u00 - 19u30 18u00 - 19u30

Gerben DE MEYERE
0032 472 63 57 13

U
1
9
IP

Sofie SMISMANS
???

U
1
6
IP

Dirk DE BRUYKER
0032 494 90 58 06

U
1
7
IP

Sven DE BACKER
0032 474 25 85 90

U
1
5
IP

Goran VANHOE
???

U
1
7
G

Enes SUSOY
0032 466 08 16 82

U
1
5
G

Christophe DE WITTE
0032 477 36 49 12

U
1
6
IP

Franky VAN DER STUYFT
0032 473 95 41 73

U
1
4
IP



Middenbouw
Tom REUNES
Coördinator middenbouw

middenbouw@kfcmerelbekejeugd.be

0032 477 65 86 29

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

U13 IP 18u00 - 19u30 16u30 - 17u30* 18u00 - 19u30

U13 G 18u00 - 19u30 16u30 - 17u30* 18u00 - 19u30

U12 IP 18u00 - 19u30 16u30 - 17u30* 18u00 - 19u30

U11 IP 18u00 - 19u15
18u00 - 19u30

15u30 - 16u30*

U10 IP 18u00 - 19u15 15u30 - 16u30* 18u00 - 19u30

Elke twee weken krijgen de spelers middenbouw specifieke trainingen. Dit zullen techniek- en
looptrainingen zijn onder leiding van gespecialiseerde specifieke coaches. De exacte momenten
hiervoor worden binnenkort gecommuniceerd.

Deze specifieke trainingen vallen onder het toeziend oog van onze coördinator specifieke
trainingen Patrick De Windt.

Matthijs WOUTERS
0032 495 62 42 98

U
1
3
IP

Dean VAN DEN WINCKEL
0032 496 46 42 01

U
1
2
IP

Timon BEEL
0032 474 02 76 38

U
1
0
IP

Patrick DE WINDT
0032 494 04 95 21

TE
C
H
N
IE
K

Kurt STEVENS
0032 478 49 13 79

C
O
N
D
IT
IE

VACATURE OPEN

U
1
3
IP

Christophe SCHEPENS
0032 494 08 43 06

U
1
2
IP

Arne DE CONINCK
0032 495 16 06 02

U
1
0
IP

VACATURE OPEN

U
1
3
G

John EGO
0032 476 84 50 99

U
1
1
IP

Lionel TROCH
0032 486 45 03 56

K
EE
PE
RS

Tom REUNES
0032 477 65 86 29

U
1
2
IP

Bart STROOBANDT
0032 468 11 92 31

U
1
1
IP

*Keeperstrainingen op woensdag



Onderbouw
Timon BEEL
Coördinator onderbouw

onderbouw@kfcmerelbekejeugd.be

0032 474 02 76 38

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

U9 18u00 - 19u15 17u45 - 19u00

U8 16u45 - 18u00 17u15 - 18u30

U7 16u45 - 18u00 17u15 - 18u30

U6 16u45 - 18u00 17u15 - 18u30

Patrick DE WINDT
0032 494 04 95 21

U
9

Bjorn CNUDDE
???

U
8

Gilles DE WITTE
0032 470 59 30 79

U
6

Marnix DHONDT
0032 475 92 02 16

U
9

Jarco VERLINDEN
0032 476 09 25 18

U
8

VACATURE OPEN

U
6

Corneel TANGHE
???

U
9

Matin AKBARI
???

U
7

Ben DE BOSSCHER
0032 472 40 63 69

U
8

VACATURE OPEN

U
7



Blessures
Blessure

Vaststelling door clubkinesist

Doorverwijzing naar dokter

Behandeling bij praktijk clubkinesist

Afstemming tussen trainer en clubkinesist voor
hervatten trainingen

Afgevaardigden
U8

Christophe V.D.SCHUEREN 0032 470 78 24 15
Tim VAN WAMBEKE 0032 476 98 41 10
Simon V.D. HEYDEN 0032 492 91 02 50

U9
Sam POSSEMIERS 0032 486 84 60 11
Christian CAEN 0032 484 62 24 81

U10
Wouter VLERICK 0032 471 53 69 37
Steven PIESSENS 0032 490 56 54 78

U11
Alexander VAN TONGEL 0032 472 52 41 68
Loïc FLORIZOONE 0032 473 26 39 55
HAES Cidric 0032 496 67 29 79

U12
Jan VAN DE GEÜCHTE 0032 475 35 23 72

U13
Michaël TEMMERMAN 0032 477 96 67 07
Hilde VAN WESEMAEL 0032 494 71 92 37

U14
Pieter CLAEYS 0032 495 23 15 94
Paul VAN DE VELDE 0032 476 26 18 12
Tom VAN RUYSKENSVELDE 0032

U15
Lindsay HAMMENS 0032 477 44 06 74
Bjorn MOENTJENS 0032 477 78 02 22

U16
Tom DEBOEVERE 0032 497 33 60 96
Sebastien HAILLEZ 0032 474 79 89 84

U17
Lieven VAN ASSCHE 0032 479 36 91 35
Jacques RAES 0032 479 63 97 59
Stĳn BOES 0032 474 88 10 15

Jeugdvoorzitter Herman D’HAUWERS jeugdvoorzitter@kfcmerelbekejeugd.be

TVJO Gert CALCOEN tvjo@kfcmerelbekejeugd.be

Coördinator bovenbouw Marc DE BACKER bovenbouw@kfcmerelbekejeugd.be
Coördinator middenbouw Tom REUNES middenbouw@kfcmerelbekejeugd.be
Coördinator onderbouw Timon BEEL onderbouw@kfcmerelbekejeugd.be

Hoofd jeugdscouting Franky VAN DER STUYFT scouting@kfcmerelbekejeugd.be

Tornooiverantwoordelĳke Eddy CASTELEYN tornooien@kfcmerelbekejeugd.be

Aangezien vele handen het werk verlichten, zijn we altijd op zoek naar extra trainers en
afgevaardigden. Mensen die interesse hebben in één van deze rollen of mensen kennen
die hier interesse in zouden kunnen hebben, mogen altijd contact opnemen met het
jeugdbestuur.

Vergeet geen aangifte
van sportongeval aan
te geven voor de terug-
betaling van medische
kosten.

Dit dient te gebeuren
binnen 14 dagen na het
ongeval via de GC van de club
www.voetbalvlaanderen.be/club/verzekering

Kine & Sportpraktijk Wezenbeek

Merelbekestraat 21, 9090 Melle
0032 9 232 58 80
www.sportkinewezenbeek.be

Contactmoment elke maandag avond om 19u00 voor spelers KFC Merelbeke.

Bellen op voorhand!

Contact jeugdbestuur



Inschrĳven via www.kfcmerelbeke.be/organisaties-jeugd


