WEEKPROGRAMMA KFC K-H TIME: WEEK 39
(van 28-09-2020 t.e.m. 04-10-2020)
Vooraleer het programma van week 40 te overlopen, willen wij graag deze info
meegeven:

Net als de voorbije jaren plannen we de komende maanden opnieuw
een aantal evenementen om onze clubkas te spijzen. We rekenen dan
uiteraard op de aanwezigheid/deelname van zoveel mogelijk spelers,
ouders en sympathisanten.
Noteer alvast deze data in jullie agenda!
10/10/2020 MATTENTAARTENVERKOOP
24/10/2020 COMEDY-AVOND JOOST VAN HYFTE - GEANNULEERD
Mededeling:
De parking binnen de omheining is voorbehouden voor bestuursleden,
trainers, afgevaardigden en naaste medewerkers

MATTENTAARTENVERKOOP:
Familie, vrienden, buren of kennissen, ….. er zijn vast mensen in je
omgeving die verlekkerd zijn op de veelgeprezen

Geraardsbergse Mattentaarten

Hoe ga je te werk:
De mattentaarten worden verkocht aan 8,00 euro voor
3 mattentaarten.
Bestellen tot woensdag 7 oktober 2020
• Via de reeds verdeelde bestelformulieren
• Via mail: betalen in de kantine
Naam en voornaam speler:………………………………………………………………..

Afhalen: Week 41 (vanaf donderdag 7 oktober tot 10 oktober)
Alvast van harte dank, veel succes met de verkoop en ….. smakelijk!

COMDY AVOND – JOOST VAN HYFTE: GEANNULEERD
Het zat eraan te komen, maar nu is het definitief.
Er werd beslist om de comedy-avond met Joost Van Hyfte niet te
laten plaats vinden.
Gezien de huidige veiligheidsmaatregelen die maar maximaal 70
toeschouwers toelaten in de academie De Spot en het stijgend aantal
coronabesmettingen is het bijna onmogelijk om een veilig
coronadraaiboek op te stellen.
Verkochte tickets worden terugbetaald.

DE 7 GEBODEN VAN DE SPELERS VAN KFC KERKSKEN-HAALTERT:
1. FLAIR PLAY
Als speler blijf ik ten allen tijde sportief, ook bij tegenslag. Onnodige
overtredingen, de scheidsrechter bekritiseren, het gezag van de trainer in vraag
stellen, ….. zijn uit den boze.

1. RESPECT
Ik toon respect voor de sport en de spelregels, voor medespelers en
tegenstrever, voor de club en zijn medewerkers, de wedstrijdleiding en de
supporters.

2. PLOEGGEEST
We respecteren elkaars talenten en gebreken. Ik voer teamspirit hoog in het
vaandel, speel om te winnen, maar ben waardig in het verlies. Ik verwerp
pesterijen, racisme en verbaal/fysiek geweld.

3. AFSPRAKEN
Ik kom steeds op tijd op training en op wedstrijd. Lukt dat niet, dan verwittig ik
de trainer op voorhand. Ik ben steeds aandachtig voor de richtlijnen van trainer
en begeleider en zet mij altijd in voor het belang van de ploeg.

4. GEZONDHEID
Ik zorg dat ik uitgerust en fit aan de aftrap verschijn. Respect voor eigen
lichaam: roken en alcohol horen niet thuis in de club. Drugs en dopinggebruik
betekent ontslag.

5. LICHAAMSVERZORGING
Na de training en wedstrijd neem ik een douche op de club. Tevens zorg ik er
voor dat de kleedkamers netjes blijven.

6. MATERIAAL
Er wordt niet vernield van het materiaal en de infrastructuur van de club (noch
thuis noch uit). Voetbalschoenen worden buiten gereinigd en niet onder de
douche. Van andermans spullen blijf ik af. Diefstal betekent ontslag.

TRAININGSVELDEN
Ouders worden in geen geval toegelaten op de terreinen bij trainingen en
wedstrijden.
Dankzij de goede zorgen van onze terreinmedewerkers beschikken wij over een
uitstekend A terrein.
Gelieve dit dan ook niet te betreden.
Gebruik de paden om jullie naar de trainingsvelden te begeven

UITSLAGEN 4de CW JEUGD SEIZOEN 2020-2021 DEEL 1:

UITSLAGEN 4de CW KERN SEIZOEN 2020-2021:

Hierbij het programma voor week 40:
MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020: GEEN ACTIVITEIT
DINSDAG 29 SEPTEMBER 2020:
TRAINING KERNSPELERS + U21

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2020:
TRAINING JEUGDSPELERS - ONDERBOUW:

TRAINING JEUGDSPELERS - MIDDENBOUW:

DEEL 1 – UITGESTELDE 4de COMPETITIE THUISWEDSTRIJDEN:

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD U6:

Respecteer de verdeling van de kleedkamers en terreinen!

DEEL 1 – UITGESTELDE 4de COMPETITIE UIT WEDSTRIJD U13:

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2020: GEEN KEEPERTRAINING

Schema keeperstraining seizoen 2020-2021
Opleiding en doelstelling van een keepertraining:
De keepertrainer probeert d.m.v. technische trainingen de jonge doelman op
een hoger niveau te brengen.
Alle aspecten van het keepersvak komen aan bod en de trainingen zijn
aangepast per leeftijd.
Zowel de verdedigende technieken van een doelpoging, één-tegen-één situatie,
dieptepas en voorzet worden getraind en dit met een precieze voorzetting van
de bal via het uitrollen of werpen.
Keeperen doe je niet alleen met je handen, ook het voetenwerk is zeer
belangrijk. Wist je dat een keeper per match de helft van de ballen verwerkt
met de voeten? Interceptie van de dieptepas buiten het zestien meter gebied,
de terugspeelbal en het uittrappen van de bal zijn zaken die bij ons voldoende
aandacht krijgen.
Concentratie, motivatie, inzet en discipline bij de keeper zijn zeer belangrijk om
tot succes te komen.
Vergeet niet :
Op training moet je presteren om in de wedstrijd te demonstreren !!!
Woensdag
Keepers U10-U11-U12-U13

Tijdstip
19h20-20h20

Locatie
trainingsveld E

Vrijdag
Keepers U7-U8-U9

Tijdstip
19h20-20h20

Locatie
trainingsveld E

De keepers worden gehaald bij hun team door de keepertrainer om te
beginnen.
Gelieve zich te voorzien van douchegerief en extra kledij zodat je na de training
proper huiswaarts kan keren!!!
Gelieve ook een seintje te geven indien je niet aanwezig kan zijn op de training.

Contactgegevens Keepertrainer :
Phlips Jarod
Gsm : 0484/62.24.43
e-mail : phlips.jarod@gmail.com

DONDERDAG 1 OKTOBER 2020:
TRAINING BELOFTEN + U21:

VRIJDAG 2 OKTOBER 2020:
TRAINING JEUGDSPELERS - ONDERBOUW:

TRAINING JEUGDSPELERS - MIDDENBOUW:

Respecteer de verdeling van de kleedkamers en terreinen!

ZATERDAG 3 OKTOBER 2020:

DEEL 1 – 5de COMPETITIEWEDSTRIJD JEUGD:

DEEL 1 – 5de COMPETITIEWEDSTRIJD U21:

Trainer: SEGERS RONNY
Scheidsrechter: NOG AAN TE DUIDEN

5de COMPETITIEWEDSTRIJD BELOFTEN:

Trainer: DE LEEUW BRUNO
Scheidsrechter: CLEPPE HANS

ZATERDAG 3 OKTOBER 2020:

5de COMPETITIEWEDSTRIJD 1ste ELFTAL:
Trainer: DE DECKER NIKO

ZONDAG 4 OKTOBER 2020: GEEN ACTIVITEIT
COMPETITIEWEDSTRIJDEN OP ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 OKTOBER 2020:

Wifi in de kantine:
Wie over een smartphone of ander toestel beschikt om op het internet te gaan,
kan dit via de wifi in de kantine;
Je kiest netwerknaam WIFI network: telenet-1161128 en nadien WIFI
password: xTtxaAfk4pyh
Met sportieve groeten,

JEUGDWERKING KFC KERKSKEN-HAALTERT
Patrick Marginet
TVJO KFCKH
0474/72.03.68

Jeroen D’Haese
JC KFCKH
0473/23.27.24

De Pril Daisy
Administratie KFCKH
0496/05.38.54

