
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF 1 – SEIZOEN 2022-2023 
 

Beste ouder, Beste speler,  

We danken jullie van harte voor het vertrouwen in onze club en wensen alle nieuwe spelers 

van harte welkom bij KVK Ninove. In het weekend van 21 en 22 mei mochten we niet minder 

dan 700 jeugdspelers verwelkomen op 2 zeer geslaagde tornooien voor onze middenbouw en 

onze onderbouw. Ga zeker eens een kijkje nemen op onze Facebookpagina van KVK Ninove, 

waar we een leuke compilatie van het tornooiweekend hebben gepost. We willen alle 

jeugdopleiders en alle medewerkers van harte bedanken voor hun schitterende bijdrage om 

van ons tornooi een groot succes te maken!  

 

SPORTIEVE CEL EN JEUGDOPLEIDERS SEIZOEN 2022-2023 

Inmiddels is de sportieve staf voor de jeugdwerking van KVK Ninove voor volgend seizoen 

samengesteld. Na een periode van intensieve samenwerking tussen Johan en Dirk (onze 

huidige en onze nieuwe TVJO), geven we jullie graag mee dat we heel tevreden zijn dat de 

cruciale functies voor volgend seizoen voor onze sportieve cel zijn ingevuld. We zullen 

bijkomend nog een vacature voor een hoofd scouting uitschrijven en deze aan onze staf 

toevoegen.  

  

 

                               

                   

          
    

         
     

    



 
 
 

 

Arvid De Koster is geen nieuwe figuur binnen onze club. Hij is al een aantal jaar techniektrainer 

voor onze middenbouw. Arvid heeft veel ervaring binnen het voetbal als techniektrainer op 

elite en interprovinciaal niveau. Hij voelt zich klaar om als coördinator een nieuwe wind te laten 

waaien binnen onze middenbouw. Hij zal een innovatieve aanpak brengen en werken vanuit 

de filosofie om elke speler en elke jeugdopleider beter te maken. 

Thomas Schauvliege is nieuw binnen onze club. Thomas woont in Ninove en volgt het reilen 

en zeilen van onze club al een tijdje. Thomas heeft veel ervaring opgedaan als physical coach 

op eliteniveau. Hij is onder andere betrokken in de jeugdwerking van KAA Gent, onze 

partnerclub. Thomas zal een belangrijke impuls bieden aan onze physical coaching aanpak 

vanaf de bovenbouw. Hij gaat in mei reeds van start met de voorbereiding zodat onze spelers 

fysiek sterk voorbereid het nieuwe seizoen kunnen aanvangen. Daarover later meer. 

We heten Thomas van harte welkom binnen onze club en wensen Thomas en Arvid veel succes 

toe in hun nieuwe rol als onderdeel van onze sportieve cel!  

Joery Cammu zal als beloften coach een belangrijke rol blijven opnemen om de doorstroom 

van ons talent vanuit de jeugd naar de A kern te ondersteunen. Nadat hij het afgelopen seizoen 

al informeel sterk betrokken was bij de werking van de sportieve cel, treedt hij nu ook formeel 

toe tot onze sportieve cel ter ondersteuning van onze sportieve ambitie en visie.  

David De Troyer zal deze zomer zijn ad interim rol als jeugdcoördinator voor de middenbouw 

overdragen aan Arvid. Volgend seizoen zal hij naast zijn rol als Teamcoach voor U19, als 

assistant van onze TVJO blijven fungeren. Op deze manier zal hij naast de sociale functie die 

David opneemt binnen onze club als aanspreekpunt voor trainers, afgevaardigden en ouders, 

de sportieve en extra-sportieve aspecten van de jeugdwerking mee ondersteunen. 

Steven Linthoudt heeft de afgelopen jaren bewezen om een zeer sterke kwalitatieve 

jeugdopleiding voor onze startende voetballers en voetbalsters van de onderbouw te 

verzekeren. Steven zal dit project verder vorm geen samen met de jeugdopleiders die binnen 

dit project hun strepen hebben verdiend en waarop we kunnen blijven bouwen, en een aantal 

nieuwe jeugdopleiders die vanuit onze eigen jeugdwerking komen. 

Voor volgend seizoen zullen een 5-tal nieuwe jeugdopleiders in onze sportieve omkadering 

toetreden. Op onze website van KVK Ninove jeugdwerking kan je de namen van de 

jeugdopleiders voor volgend seizoen terugvinden per U.  



 
 
 

 

We danken alle jeugdopleiders van harte voor hun sterk engagement voor onze jeugdwerking. 

We zijn overtuigd dat we een aantal sterke figuren hebben waarop we kunnen bouwen om van 

het volgend seizoen een sportief succes te maken en om onze nieuwe jeugdopleiders snel 

wegwijs te maken binnen onze club.  

 

LIDGELD 

Het lidgeld voor seizoen 2022-2023 ziet er als volgt uit: 

❑ Onderbouw (U6-U7): €400/€425  (voor nieuwe spelers)  

❑ Onderbouw (U8-U9): €425/€450 (voor nieuwe spelers)  

❑ Middenbouw (U10-U13): €450/€475  (voor nieuwe spelers)  

❑ Bovenbouw (U14-U19& beloften): €475/€500 (voor nieuwe spelers)  

 Er wordt een korting toegekend van €25 vanaf elk tweede kind van hetzelfde gezin dat 

zich aansluit bij KVK Ninove.  

Graag herinneren we elke speler er aan dat er aan onze jeugdspelers werd gevraagd om het 

lidgeld te storten tegen 1 juni 2022 op rekeningnummer BE82 7360 0343 4268 met de 

vermelding van NAAM - VOORNAAM - GEBOORTEJAAR.  

KVK Ninove biedt de mogelijkheid het lidgeld via de KANSENPAS te betalen. Hierover kan je 

je informeren via gino.decoeyere@kvkninove.be.   
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PASDAGEN KLEDIJ – LET OP DIT WEEKEND! 

Voor de uitrusting van onze spelers blijven we werken met JAKO, maar wordt voor volgend 

seizoen gewerkt met een nieuwe lijn. De pasdagen voor onze jeugdspelers vinden dit weekend 

plaats. Kom zeker langs op onze club als je hulp nodig hebt bij het kiezen van de juiste maten, 

zodat je tijdig je nieuwe uitrusting kan bestellen. We richten deze pasdagen vooral in voor onze 

nieuwe spelers, maar alle jeugdspelers die dat wensen zijn van harte welkom om de juiste 

maten uit te kiezen tijdens deze passessies! Wie niet aanwezig is, wordt wel voorondersteld de 

bestelling voor de kledij te plaatsen bij de kledijverantwoordelijke en dit tegen 10 juni. 

De pasdagen zullen plaatsvinden op 4 en 5 juni, met volgende uurregeling:  

● Onderbouw – zondag 5 juni van 9u30 tot 12u30 

● Middenbouw – zaterdag 4 juni van 9u30 tot 12u30 

● Bovenbouw – zaterdag 4 juni van 13u30 tot 16u30 

Indien je belet bent op het voorziene tijdstip, gelieve dan een mailtje te sturen naar 

kledij@kvkninove.be om een ander moment in te plannen 

Per U werd er binnen onze club een kledijverantwoordelijke aangesteld. Het is belangrijk dat 

je alle vragen voor de bestelling van de kledij stelt aan deze contactpersoon.  
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TAK AFTER SEASON 

• Voor onze spelers van U7 tot U15 organiseren we de komende 4 zondagen een training 

van 2 uur in ons TAK After Season programma. Spelers die dit seizoen lid waren van KVK 

Ninove betalen €10 per training. De TAK After Season is ook toegankelijk voor spelers 

buiten KVK Ninove en dus ook voor nieuwe spelers.  

• Het TAK aanbod is terug te vinden via https://forms.gle/hbbD8q6dLSQRQU1Y9. 

 

START SEIZOEN 

• Voor de bovenbouw start het seizoen in de week van 25 juli. Voor de middenbouw en de 

onderbouw vangen de trainingen aan vanaf 1 augustus.  

 

ZOMERSTAGE 

De data voor de stage werden als volgt vastgelegd: 

• voor onder- en middenbouw: van 10 tot en met 12 augustus 

• voor de bovenbouw: van 17 tot en met 19 augustus 

Inschrijven voor de zomerstage kan je doen tot 10 juli via 

https://forms.gle/haZog35kZDpJ2hPT6 en mits betaling van 100€ op rekeningnummer BE82 

7360 0343 4268 met vermelding van NAAM-VOORNAAM-ZOMERSTAGE-GEBOORTEDATUM. 

 

VERLOREN VOORWERPEN 

Alle verloren voorwerpen (kledij, drinkbussen, scheenlappen, keeperhandschoenen, ballen) 

worden een laatste keer “tentoon gesteld” op onze club op zondag 26 juni. Het materiaal dat 

aan het eind van de dag niet is opgehaald, zal geschonken worden aan een goed doel ter 

ondersteuning van de promotie van het voetbal. Toch verzoeken we alle spelers om in de 

verloren voorwerpen hun persoonlijk materiaal te komen ophalen.  

 

 

https://forms.gle/hbbD8q6dLSQRQU1Y9
https://forms.gle/haZog35kZDpJ2hPT6


 
 
 

 

DATA VOOR DE AGENDA 

• 4 en 5 juni: pasdagen kledij nieuw seizoen 

• 5, 12, 19 en 26 juni: TAK After season (vrijblijvend) 

• 26 juni 2022: voetbalfestival voor onderbouw (https://forms.gle/hbbD8q6dLSQRQU1Y9) en 

gratis Start to Soccer initiatie 

 

• 10-11-12 augustus 2022: zomerstage onderbouw en middenbouw (tot U13) 

• 17-18-19 augustus 2022: zomerstage bovenbouw 

 

DATA TRAININGSDAGEN SEIZOEN 2022-2023 

• Volgend seizoen zullen we onze trainingsactiviteiten van de jeugdwerking organiseren op 5 

locaties: 

❑ Op de kloppers (terrein A kunstgras | terrein B gras) 

❑ Op Okegem (gras) – middenbouw & bovenbouw alle teams 1x/week 

❑ Op Pollare (kunstgras) – techniektraining middenbouw 

❑ Sporthal Ninove – Judo middenbouw 

❑ Sporthal school Denderleeuw – Multimove onderbouw U8 en U9 

• Welke training precies waar een wanneer doorgaat, zal u vernemen tijdens het infomoment dat 

we organiseren begin augustus.  

• Alle trainingen aangeduid met een * zijn periodieke trainingen die niet wekelijks worden 

georganiseerd. 

• Omdat u zich zo goed mogelijk zou kunnen organiseren, geven we hieronder alvast een 

overzicht van de trainingsdagen mee per U (onder voorbehoud van wijzigingen). 

https://forms.gle/hbbD8q6dLSQRQU1Y9


 
 
 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

U6  17u45-19u   17u45-19u 

U7  17u45-19u   17u45-19u 

U8  17u45-19u 17u45-19u*  17u45-19u 

U9  17u45-19u 17u45-19u*  17u45-19u 

U10 17u30-19u* 17u45-19u15 17u45-19u* 17u45-19u15  

U11 17u30-19u* 17u45-19u15 17u45-19u* 17u45-19u15  

U12 17u30-19u* 17u45-19u15 17u45-19u* 17u45-19u15  

U13 17u30-19u* 17u45-19u15 17u45-19u* 17u45-19u15  

U14 17u45-19u15  17u45-19u15  18u-19u30 

U15 17u45-19u15  16u-17u30  18u-19u30 

U16 17u45-19u15  16u-17u30  17u45-19u15 

U17 17u45-19u15  17u45-19u15  17u45-19u15 

U19 19u30-21u  19u30-21u  19u30-21u 

Beloften 19u30-21u* 19u30-21u 19u30-21u 19u30-21u* 19u30-21u 

 

 

WOORDJE VAN HET JEUGDBESTUUR 

Wij wensen al onze spelers die binnenkort examens hebben heel veel succes toe. Al onze 

spelers en hun ouders wensen we deze zomer ook een deugddoende vakantie toe. Wij kijken 

ernaar uit om jullie allen terug te zien op de kloppers. De fakkel tussen beide TVJO’s zal deze 

zomer volledig zijn overgedragen. We kijken met veel voldoening terug op de weg waaraan 

we samen met Johan hebben getimmerd. Er is op 4 jaar tijd heel veel veranderd op sportief en 

extra-sportief vlak. We kijken ook met veel sportieve goesting vooruit naar de weg waaraan we 

samen met Dirk verder zullen bouwen. Bedankt Johan voor je sterke bijdrage, je groot 

engagement en je warm hart voor al jouw jeugdopleiders en jeugdspelers, waarvoor we je 

oprecht dankbaar zijn. We wensen veel succes aan Dirk en zijn sportieve cel en jeugdopleiders 

en nodigen iedereen uit om Dirk heel warm welkom te heten binnen onze ambitieuze en 

familiale club!  
 

Jeugdbestuur en sportieve cel KVK Ninove     

Dirk Van der Putten     Johan Hertveldt    

TVJO – KVK Ninove (2022-2023)    TVJO – KVK Ninove (2021-2022) 

    


