WEEKPROGRAMMA KFC K-H TIME: WEEK 47
(van 22-11-2021 t.e.m. 28-11-2021)
Vooraleer het programma van week 47 te overlopen, willen wij graag deze info
meegeven:

Noteer alvast deze data in jullie agenda!
08/12/2021 EVALUATIE JEUGDSPELERS – OUDERCONTACT UNDER 13
10/12/2021 EVALUATIE JEUGDSPELERS – OUDERCONTACT U6-U7-U8-U-U10U11-U15 VANAF 18h / GEEN JEUGDTRAININGEN
15/12/2021 EVALUATIE JEUGDSPELERS – OUDERCONTACT UNDER 12
17/12/2021 LAATSTE JEUGDTRAINING 2021
06/05/2022 SCHOLENVELDLOOP

Mededeling:
De parking binnen de omheining is voorbehouden voor bestuursleden,
trainers, afgevaardigden en naaste medewerkers

GELDENDE CORONAMAATREGELEN VANAF 20/11/2021
Afgelopen woensdag 17 november 2021 besliste het Overlegcomité over een
aantal nieuwe coronamaatregelen, vastgelegd in het Koninklijk Besluit van
vrijdag 19 november 2021. Ze betreffen vooral en uitbreiding van de
mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket (CST).
De genomen maatregelen betreffen een update van de coronarichtlijnen die
eerder van kracht waren. We geven een overzicht van de voornaamste
coronamaatregelen voor de sportsector die vanaf 20 november van start gaan.
Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen.
Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel
enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de
toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.
MONDMASKERS
Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van
sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar.
Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers,
enzovoort.
Je draagt dus bij het betreden van sportinfrastructuur altijd een mondmasker,
tenzij in onderstaande gevallen:
•

•

Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv.
Tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de
douche)
Het publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets
te eten of te drinken

Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST
van toepassing is.
PUBLIEK
Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50
personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Afstand houden wordt
wel aanbevolen en houd zeker rekening met de algemene verplichtingen voor
het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur.

Boven de drempel van 50 toeschouwers indoor en 100 outdoor zijn er niet
langer twee mogelijkheden. Zonder CST kan men geen massa-evenementen
meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgegeven. Enkel met
CST is een massa-evenement nog mogelijk (voor iedere bezoeker), mits:
•
•
•

Toestemming van het lokale bestuur vanaf 50 personen indoor en 100
personen outdoor
Het voldoen aan de mondmaskerplicht
Het publiek beperkt is tot 75.000 personen

Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden
voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen
buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.
Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het
Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
Tot op heden mag in Vlaanderen het CST enkel opgevraagd worden voor
publiek bij wedstrijden en voor consumerende klanten in het horecagedeelte.
Voorlopig is het vooralsnog niet wettelijk om het CST te vragen aan sporters,
trainers/coaches, scheidrechters, vrijwilligers, …

MATTENTAARTENVERKOOP OP ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021:
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 10,00 euro voor
4 mattentaarten (200gr./stuk)
Bestellen tot vrijdag 19 november 2021
• Via de reeds verdeelde bestelformulieren
• Via mail: betalen in de kantine
Afhalen: Op zaterdag 27 november 2021 vanaf 10h30
Alvast van harte dank, veel succes met de verkoop en ….. smakelijk!

INGESCHREVEN INDOORTORNOOIEN 2021-2022:
Update: 09/11/2021

QATAR WK 2022 – KWALIFICATIE SPEELSCHEMA

POULE E:
•
•
•
•
•

BELGIE
WALES
TSJECHIE
WIT-RUSLAND
ESTLAND

Kwalificatiewedstrijden:
• Woensdag 24 maart 2021
Aanvang 20h45 BELGIE – WALES 3-1
• Zaterdag 27 maart 2021
Aanvang 20h45 TSJECHIE - BELGIE 1-1
• Dinsdag 30 maart 2021
Aanvang 20h45 BELGIE – WIT-RUSLAND 8-0
• Donderdag 2 september 2021
Aanvang 20h45 ESTLAND – BELGIE 2-5
• Zondag 5 september 2021
Aanvang 20h45 BELGIE – TSJECHIE 3-0
• Woensdag 8 september 2021
Aanvang 20h45 WIT-RUSLAND - BELGIE 0-1
• Zaterdag 13 november 2021
Aanvang 20h45 BELGIE – ESTLAND 3-1
• Dinsdag 16 november 2021
Aanvang 20h45 WALES – BELGIE 1-1

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 WEEK 46:
UITSLAGEN 12de CW JEUGD SEIZOEN 2021-2022 DEEL 1:

UITSLAGEN 12de CW KERN SEIZOEN 2021-2022:

EEN LEVEN LANG VOETBALPLEZIER VOOR IEDEREEN:

KLASSEMENT:
UNDER 15:

UNDER 21:

BELOFTEN:

1ste ELFTAL:

Schema keeperstraining seizoen 2021-2022

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 !!!
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
Adres:
Gsm : 0484/62.24.43
e-mail : phlips.jarod@gmail.com

Hierbij het programma voor week 47:
MAANDAG 22 NOVEMBER 2021: GEEN ACTIVITEIT
DINSDAG 23 NOVEMBER 2021:
TRAINING KERNSPELERS (1ste ELFTAL+BELOFTEN):

WOENSDAG 24 NOVEMBER 2021:
TRAINING JEUGDSPELERS - ONDERBOUW:

TRAINING JEUGDSPELERS - ONDERBOUW:

TRAINING JEUGDSPELERS - MIDDENBOUW:

TRAINING JEUGDSPELERS - BOVENBOUW:

DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021:
TRAINING KERNSPELERS (1ste ELFTAL+U21):

UITGESTELDE 12de COMPETITIEWEDSTRIJD BELOFTEN:
Trainer: DE LEEUW BRUNO
Scheidsrechter: VAN DYCK PATRICK

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021:
TRAINING JEUGDSPELERS - ONDERBOUW:

TRAINING JEUGDSPELERS - ONDERBOUW:

TRAINING JEUGDSPELERS - MIDDENBOUW:

TRAINING JEUGDSPELERS - BOVENBOUW:

ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021:
DEEL 1: 13de COMPETITIEWEDSTRIJD JEUD:
THUISWEDSTRIJDEN:

DEEL 1: 12de COMPETITIEWEDSTRIJD UNDER 15:
Trainer: TRINDADA HELIODORO PAULO MIGUEL
Scheidsrechter: DEKENS YANNICK

UITWEDSTRIJDEN:

DEEL 1: 13de COMPETITIEWEDSTRIJD UNDER 21:
Trainer: SEGERS RONNY
Scheidsrechter: NOG AAN TE DUIDEN

13de COMPETITIEWEDSTRIJD BELOFTEN:
Trainer: DE LEEUW BRUNO
Scheidsrechter: NOG AAN TE DUIDEN

ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021:

ZONDAG 28 NOVEMBER:
COMPETITIEWEDSTRIJDEN OP ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5 DECEMBER 2021:

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

Jeroen D’Haese

De Pril Daisy

TVJO KFCKH

JC KFCKH

Administratie KFCKH

0474/72.03.68

0473/23.27.24

0496/05.38.54

KERNWERKING KFC KERKSKEN-HAALTERT
Patrick Marginet

Geert Matthys

SECRETARIS KFCKH

PENNINGMEESTER KFCKH

0474/72.03.68

0475/92.08.45

