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NIEUWSBRIEF 11 – SEIZOEN 2018-2019
Beste ouder,
Beste speler,
Hierbij vinden jullie onze elfde nieuwsbrief.
JEUGDEETFESTIJN 9 & 10 FEBRUARI 2019
Bedankt!
Het eetfestijn was zeer geslaagd. We hadden een zeer mooie opkomst en willen dan ook alle
aanwezigen bedanken voor hun sympathie en financiële steun aan de uitbouw van onze jeugdwerking.
Via deze weg willen we ook nogmaals onze excuses aanbieden voor de lange wachttijden die we door
het onverwachte succes hebben gekend. We trekken daar zeker lessen uit naar volgend jaar toe.
Zonder de medewerking van vele vrijwilligers, trainers én spelers was deze activiteit nooit succesvol
geweest. Daarom gaat onze oprechte dank naar iedereen die op de een of andere manier zijn of haar
medewerking heeft verleend.
Afrekening kaartenverkoop

Alle spelers hebben 10 kaarten ter waarde van 25€ gekregen om te verkopen. Zo goed als alle kaarten
zijn ondertussen afgerekend. Wij betreuren dat er in sommige ploegen bijzonder weinig of geen
kaarten zijn verkocht. In andere ploegen is de inzet dan weer bijzonder groot geweest. Samen met het
jeugdbestuur en de sportieve staf is er dan ook besloten om de 3 winnende ploegen die samen met de
trainer en de ploegafgevaardigden gemiddeld de meeste kaarten hebben verkocht, uit te nodigen op
een spaghettiavond. U11, U12 en U8: van harte proficiat en bedankt voor jullie grote inzet. De
spaghettiavond zal doorgaan op vrijdag 5 april om 18 uur 30 in de kantine van de Kloppers.
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KVK NINOVE JEUGD QUIZ OP VRIJDAG 22 MAART 2019
De inschrijvingen voor onze quiz draaien op volle toeren. Er is nog plaats voor 10 quizploegen. De quiz
is bedoeld voor jong en oud, voor de voetballiefhebber, maar net zo goed voor de voetballeek. De
bedoeling is om ploegen te vormen van 4 deelnemers (deelname kost 25€/ploeg). Inschrijven kan nog
via jeugdbestuur@kvkninove.be. Tom Vandenbulcke, SPORZA radiopresentator, zal onze quizmaster
zijn. Wij bedanken Tom alvast voor zijn enthousiaste initiatief en medewerking!
VERGEET JE NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR ONZE PAASSTAGE
Van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 april 2019 voorzien wij een vrijblijvende driedaagse stage op
de Kloppers voor de lichtingen U7 tot en met U19. Het inschrijvingsgeld voor deze stage bedraagt 100
euro, inschrijven kan via mail: tvjo@kvkninove.be of via het eenvoudig inschrijvingsformulier op onze
website.
AANKONDIGING ZOMERSTAGE
Na de paasstage zal de informatie voor de zomerstage online verschijnen en starten de inschrijvingen.
De zomerstage moet gezien worden als de start van het seizoen en niet als een vrijblijvende stage. Ze
is enkel bedoeld voor spelers van de jeugdwerking van KVK Ninove. De zomerstage zal dit jaar
plaatsvinden op 7, 8 en 9 augustus. Op 9 augustus vindt er een ploegvoorstelling plaats van de eerste
ploeg en wordt de stagedag afgesloten met een zomerbarbecue voor de ganse familie.
TIP VAN ONZE TVJO: ZORG VOOR EEN POSITIEF KLIMAAT OP EN ROND HET VOETBALPLEIN
Uit een onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ouders zich langs de zijlijn wel eens ergert aan het
gedrag van andere ouders. Het gaat hierbij om kinderen opjutten, vloeken en schelden, de
scheidsrechter op een verkeerde beslissing wijzen en de coach bekritiseren. Kinderen hebben daar last
van.
Als “resultaat” regeert, is de sfeer tijdens jeugdwedstrijden of trainingen niet bevorderlijk voor onze
spelers en hun ontwikkeling. Van onze trainers wordt verwacht dat zij een aangename en positieve
omgeving creëren waarin een kind, onze speler, zich thuis voelt. De speler moet uitdagingen kunnen
aangaan en in zijn ontwikkeling niet bang zijn om fouten te maken. Ook ouders zijn verantwoordelijk
voor dat positief, sportief en gedisciplineerd klimaat. Papa’s en mama’s die vooral het resultaat van
een wedstrijd of de selectie voor een bepaalde ploeg belangrijk vinden, verliezen de essentie van
jeugdvoetbal uit het oog, namelijk de ontwikkeling van de speler. Hun zoon of dochter kan daar op
termijn zelf de dupe van zijn en dat kan tot demotivatie leiden. Onze jeugdtrainers zijn gediplomeerd,
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volgen regelmatig cursussen en worden begeleid door onze jeugdcoördinatoren om voor
kwaliteitsvolle trainingen te zorgen. Vaak wordt vergeten dat jeugdtrainers veel tijd en energie steken
in het voorbereiden en evalueren van trainingen en wedstrijden. En laat ons vooral niet vergeten dat
trainers in de eerste plaats mensen zijn die ook sterke en leerpunten hebben, maar die respect
verdienen. Zij besteden tenslotte hun kostbare tijd aan de hobby van een kind.
We nodigen iedereen uit om bij te dragen aan een positieve speelomgeving voor alle spelers. Bekijk
daarom hieronder de 4 gouden tips voor gedrag langs de lijn.
1. PLEZIER GAAT VOOR PRESTEREN!
In plaats van ‘heb je gewonnen’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘was het leuk’ en ‘hoe ging
het?’ Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat.
2. MOEDIG AAN, MAAR COACH NIET MEE
Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant
coachen en vertellen wat hij/zij moet doen is geen goed idee. Als er een coach is maakt die afspraken
met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan het je kind uit zijn spel
halen of er voor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is.....
3. MOEDIG ALLE KINDEREN AAN, NIET ALLEEN DIE VAN JEZELF!
Niet alle ouders zijn er bij of kunnen erbij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt is
dat leuk voor alle spelers.
4. GEEF ZELF HET GOEDE VOORBEELD
Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk maar echt een must: bemoei je niet met de
arbitrage! Soms zit het mee en soms tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te
leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.

CARNAVALSTRAINING
Aanstaande vrijdag 8 maart vindt er naar jaarlijkse gewoonte een carnavalstraining plaats. Alle spelers
die training hebben op vrijdag worden uitgenodigd om zich te verkleden voor de training. Na afloop
van de carnavalstraining zal er voor de spelers een hotdog worden voorzien. Alle andere spelers zijn
ook van harte welkom om zich te verkleden en naar de club te komen om de carnavalssfeer op te
snuiven. Zij hebben geen training, maar krijgen ook een hotdog aangeboden.
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OP DE AGENDA








Spelers die de club willen verlaten dienden dat mee te delen aan onze TVJO ten laatste tegen 1
maart 2019. Wij doen een oproep aan alle spelers om met jullie beslissing om de club te verlaten
op een eerlijke en transparante manier om te gaan. Het zou jammer zijn dat spelers te horen
krijgen dat ze de club moeten verlaten, doordat andere spelers niet tijdig gemeld hebben dat ze
zelf niet meer zullen spelen op KVK Ninove.
Spelers die momenteel nog wachten op feedback van een andere club waar ze gaan testen zijn of
uitgenodigd worden voor een talentendag, vragen we dit eerlijk te melden, zodat we met deze
mogelijkheid in de beslissing naar andere spelers rekening kunnen houden.
KVK Ninove streeft ernaar om naar spelers die de club moeten verlaten te communiceren tegen
20 maart zodat zij tijdig een nieuwe club kunnen aanspreken.
De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen starten midden april. Op 26 en 27 april 2019 zullen 2
pasdagen georganiseerd worden, waarop de huidige en nieuwe spelers de kledij voor volgend
seizoen kunnen passen en bestellen. De kledij zal besteld worden na betaling van het lidgeld.
Evaluatieavond van alle lichtingen op maandag 29 april 2019.
Ons jeugdtornooi vindt plaats op 4 en 5 mei 2019.

Sportieve groeten,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur
KVK Ninove

