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VOETBALLEN BIJ KVK TIENEN-ACADEMY 
(HUISHOUDELIJK REGLEMENT) 
 
Doorstroming naar de eerste elftallen is onze opleidingsambitie bij KVK Tienen. Het draait om progressie maken, 
talenten ontwikkelen, verbeteren, individueel groeien en groeien binnen het team. Dit is voor de KVK-academy 
onze motivatie en onze energie om elk jaar opnieuw aan de slag te gaan. Onze elitegroep is het laatste traject 
richting voetballen in A-elftallen. Bij KVK Tienen of hoger als het kan. Maar elk op zijn/haar niveau. De KVK-
academy heeft de voorbije jaren heel wat expertise opgebouwd. Samen met een familiale warme sfeer is KVK 
een warm nest voor iedereen die meer uit het voetbal wil halen in een kwalitatieve omgeving, zowel voor de 
spelers als voor de ouders. 
 
SPORTIEF 
Je komt voetballen bij KVK Tienen. Dat betekent dat we geloven in jou als voetballer. KVK Tienen is een 
opleidingsclub op het hoogste niveau. Dat betekent dat alles in functie staat van “leren voetballen” in de brede 
zin van het woord. Voetballen doe je niet alleen op de club. Oefen ook thuis, een belangrijke tip voor onze 
onderbouw! Want hoe meer je de bal raakt, hoe beter je kan worden. 
 
De opleiding bij de KVK Academy staat sportief onder de leiding van TVJO Dirk Gilis. Samen met zijn team zet hij 
de sportieve lijnen uit. Bij Dirk kan je terecht voor alle vragen over voetbal, opleiding en toekomstplan. Voor de 
dames kan je hiervoor terecht bij Jan Couwenbergh. De administratieve leiding ligt bij Philippe Verbiest voor 
de jongens, bij Isabelle Zürcher voor de meisjes. Bij Philippe en Isabelle kan je terecht voor alle financiële en 
organisatorische vragen. Daarnaast is er een heel netwerk van trainers, coördinatoren, teamafgevaardigden en 
medewerkers. Onze keepers worden getraind door het team van Johan Bogaerts.  
Alle contacten kan je terugvinden via: http://www.kvktienen.be/dagelijkse-werking 
 
Onze jeugdteams jongens spelen Interprovinciaal voetbal. Meestal allemaal in de hoogste reeks. KVK Tienen 
stapt, samen met de betere IP-teams, in het nieuwe project van Voetbal Vlaanderen, waarbij er ook bij U10 en 
U11 met 2 teams wordt gewerkt. Daarbij spelen we via een IP-opleidingstraject zowel IP als P. Deze nieuwe 
werking kadert in een competitieve invulling van het concept leren en evolueren binnen de Interprovinciale 
voetbalomgeving. Ambitie is om dit niveau ook te implementeren bij de dames. KVK Tienen biedt geen regionaal 
voetbal voor jongens aan. Daarvoor wordt samengewerkt met CR Vissenaken en VV Houtem-Oplinter. 
 
Als speler evolueer je binnen je eigen team. Maar er zijn ook momenten dat je al eens kan proeven van een 
reeksje hoger. En soms speel je ook al eens een wedstrijd met een ouder team. Voor de jongens vanaf 16 jaar is 
er de postformatie, een extra trainingsprikkel voor je sterke punten en een traject richting elitegroep en eerste 
elftallen. De TVJO bepaalt wie hieraan kan deelnemen in functie van evolutie en ontwikkeling. Nog niet erbij? 
Geen nood. Blijven voetballen en je best doen. 
 
Binnen een sportopleiding zijn er ook evolutiegesprekken. Op 2 vaste tijdstippen nodigen we ouders en spelers 
uit om te bekijken hoe de speler evolueert persoonlijk en binnen de groep. Het is onze betrachting om de 
geselecteerde jongens en meisjes die bij de KVK Academy spelen zo lang mogelijk in het team te houden. Met 
90% resultaat halen we daar een bijzonder goeie score. De afgelopen jaren verkasten er per seizoen ook 10 
spelers naar een eliteteam voor korte of langere termijn.  
Maar, het kan ook al eens niet lukken. Dat is niet het einde van de wereld. We hebben onze partnerclubs waar 
we je sportieve prestaties blijven volgen. En je hebt een pak IP-ervaring en een goeie opleiding meegekregen. 
 
Testen bij KVK 
Spelen bij de KVK Academy is spelen op het hoogste IP-niveau en bij de nationale beloften. Elke speler die 
wenst deel te nemen aan de KVK Tienen Academy kan, indien de coördinator positief adviseert, een test doen. 
Na een eerste positieve evaluatie kan je dan een aantal keren meetrainen. De TVJO zal samen met de 
coördinatoren en de trainers bepalen in welk team op welk niveau je best kan evolueren. Bij KVK IP, bij CR 
Vissenaken of bij Houtem VV. 
 
Spelers U6 (mesjes tot U8) kunnen vrij aansluiten tijdens de trainingen op woensdag en vrijdag van 16u30 tot 
17u30. De kids nemen 3 keer deel aan een training en kunnen dan besluiten om lid te worden van KVK en het 
benodigde lidgeld te betalen. Na een kennismakingsjaar wordt bepaald op welk niveau en bij welke club de 
spelers best instappen voor het voetbal leeftijd U7. Na een jaar U7 herhaalt de procedure zich.   
 
Contact Academy: 
Contact U6 – U10:    Contact U11 – U13     Contact U14 – U17  Contact U19/Beloften 
Patrick Uyttebroeck  John Ottenbourg     Gilbert Devos  Eddie Roosen 
patrick.uyttebroeck@skynet.be johnottenbourg@hotmail.be    Gille0035@skynet.be roosen.eddy@gmail.com 
0477 31 46 33   0497 88 21 79     0499 42 47 92  0472 67 90 49 
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Contact Dames Academy  Contact Dames A-team/Beloften 
Isabelle Zurcher    Cathy Cabergs 
isabelle.zurcher@kvktienen.be ccabergs@hotmail.com of dames@kvktienen.be 
0472 21 28 46    0494 04 66 04 
 
Testen en scouting bij een ELITE-team jongens: 
Doorstroming naar eliteteams zullen wij nooit tegenhouden. In tegendeel. Elk jaar zijn er +- 10 jongeren die het 
mogen proberen op het hoogste niveau. En dat is schitterend. Maar wees realistisch. Tientallen worden 
uitgenodigd voor testevents. Weinigen maken het effectief waar.  
 
We willen daarom duidelijke en goeie afspraken hierover maken.  
Wanneer eliteteams je uitnodigen voor een test kan dat vanaf januari. We vinden het deontologische niet oké dat 
er reeds testen plaatsvinden in de eerste seizoenshelft, voor nieuwjaar dus.  
Met kids zeulen naar alle mogelijke teams kunnen wij niet accepteren. Kids zijn geen handelswaar.  
Laat je dus niet gek maken door allerlei scouts die rondhangen bij jeugdwedstrijden.  
 
Belangrijk: voor een test vanaf januari op elite niveau vraag je altijd het akkoord van de TVJO. Geen akkoord van 
de TVJO en toch testen is niet spelen voor je team in de volgende weken. Testen tijdens het seizoen bij andere 
IP-teams doen spelers van de KVK Tienen Academy niet. 
 
TVJO Dirk Gilis 
gilisdirk1@telenet.be 
0476 51 13 33 
 
Programma: trainingen en wedstrijden kan je altijd terugvinden op de website: 
http://www.kvktienen.be/maandplanningen-jeugd . Je teamcommunicatie en alle info vanuit de trainersstaf 
ontvang je via PSD (Pro Soccer Data) Zorg dat je de app installeert op je gsm. Voor de meisjesploegen gaat de 
communicatie via Spond.  
 
ALGEMENE REGELS EN AFSPRAKEN  
 
De algemene regels en afspraken bevatten een aantal bepalingen van praktische aard voor spelers, begeleiders 
en trainers. Het jeugdbestuur zorgt ervoor dat deze afspraken worden geduid en gerespecteerd. Als speler van 
KVK Tienen accepteer je deze afspraken. 
 
Bij het niet naleven van deze regels kunnen –in functie tot de ernst en de frequentie van de overtreding en de 
impact van de overtreding- sancties worden opgelegd in de vorm van een taakstraf of een disciplinaire 
schorsing. Het jeugdbestuur maakt deze beslissingen over aan het directiecomité van KVK Tienen.  
 
Deze afspraken hebben als uitgangspunt de spelers alle kansen te geven om zich zo goed mogelijk als 
voetballer te ontwikkelen. Maar, voetbal bij KVK Tienen is ook:  

• Eerlijk spel, waarbij ‘eervol spelen’ zeer belangrijk is.  
• Evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers, begeleiders en alle medewerkers partners zijn. 
• Respecteren van tegenstanders en spelleiders. 
• Leren leven met goede en correcte afspraken. 
• Plezier hebben in wat je doet!  

Concreet betekent het dat we in de eerste plaats van onze spelers, maar ook van de trainers, begeleiders en 
ouders aandacht vragen voor volgende onderwerpen:  
  
Communicatie en Vragen 

• Voor vragen over het team en de opleiding kan je terecht bij de coördinator van je groep, de TVJO of bij 
de TD/verantwoordelijke Elitegroep. 

• Alle info over wedstrijden en trainingen ontvang je via ProSoccerData. Vergeet niet de app te 
installeren! Vraag info aan Philippe Verbiest, Isabelle Zürcher (jeugd meisjes), Cathy Cabergs 
(damesploegen) 

• Voor medische begeleiding kan je terecht bij Wout Devos 
• Op regelmatige basis ontvang je onze nieuwsbrief. Of bekijk de FB-pagina KVK Tienen Jeugd. 

Meer info: http://www.kvktienen.be/dagelijkse-werking 
 
  



  SEIZOEN 2022 - 2023 

3 
 

Studie en Voetbal 
Studeren is een wezenlijk deel van je toekomst. Net als het voetbal dat voor jou is.  Als voetbalclub willen we 
graag dat onze leden ook hun schoolloopbaan en/of opleiding ernstig nemen. Elk op zijn eigen niveau en zonder 
een waardeoordeel te vellen. Is er een probleem? Spreek ons aan. Misschien kunnen we samen zoeken naar 
oplossingen. Dat sluit perfect aan bij onze normen en waarden. Want vergeet niet, een goed diploma, een goeie 
beroepsopleiding is altijd een ‘perfect match’ bij een voetballoopbaan. 
 
Vertrouwen en samenwerken: One team. One Mission.  
Onze slogan is onze boodschap. Daarom zijn er binnen KVK Tienen overlegorganen.  

• Sportieve aangelegenheden: TVJO en de coördinatoren. Bij hen kan je ook alle info bekomen over 
leerplannen, oefenstof, persoonlijke ontwikkelingsplannen, persoonlijke actieplannen, enz. 

• Advies, info, klachten, ideeën: ouderraad, spelersraad. 
• API: Aanspreekpunt integriteit = vertrouwenspersoon: voor persoonlijke problemen en meldingen die 

de nodige discretie vereisen.  
Vanaf de zomer 2022 kan je alle gegevens terugvinden op de KVK Tienen website. 
 
Stiptheid 

• Spelers respecteren de afspraken met de trainers hierover.  
• Je bent tijdig voor de training aanwezig. Je bent tijdig voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig. Deze 

afspraak maak je in het begin van het seizoen met de trainer. 
• Je hebt altijd je ID-kaart bij. 
• Na de wedstrijd: max 10’ douchen met venster open (ventilatie). Samen aan tafel in bodega of kantine. 
• Bij afwezigheid trainer altijd tijdig verwittigen. Niet met een sms’je! Je belt. De speler (of de ouders) 

nemen hierin zelf het initiatief.  
• Bal kwijt na de training? Je zoekt samen met het team.  
• Andere afspraken dienen in samenspraak met de trainers vastgelegd te worden. 

 
Kleedkamer 

• De kleedkamers zijn er alleen voor de spelers en de trainers. Ouders, supporters of anderen komen 
niet op het veld of in de kleedkamerzone.  

• In alle binnenruimtes is er een strikt rookverbod. 
• Geen GSM gebruik in de kleedkamers. 
• Na training op natuurgras worden schoenen buiten uitgedaan.   
• Waardevolle voorwerpen worden ter bewaring gegeven aan een verantwoordelijke. De club is niet 

verantwoordelijk voor eventuele diefstal. 
• Voetballen doen we niet in de gangen, niet in de kleedkamer! Alleen op het veld. 
• Per ploeg worden er 2 spelers aangeduid die ervoor zorgen dat de kleedkamers (ook die van de 

tegenstander) proper achtergelaten worden: zuiver, droog, stoelen op elkaar, lichten en verwarming uit 
en alle rommel in de vuilnisbak. 

• De materiaalmeesters hebben de supervisie over het kleedkamergedeelte. 
• Al deze regels zijn uiteraard ook van toepassing op verplaatsing. Als KVK-spelers geven we het goede 

voorbeeld!  
 
Verzorging - Medisch 

• Bij ernstige blessures laat de speler een diagnose stellen door een arts. 
• Op …………….avond (tbd) kan de speler op consult bij de kiné van de club in het Bergéstadion. 

 
Gedrag en Stijl 

• Correct, respectvol en sportief gedrag zijn een absolute basiswaarde binnen de club. 
• Elke speler vertegenwoordigt de club, naar de buitenwereld toe, steeds op een waardige wijze. 
• De speler bouwt mee aan de kameraadschappelijke sfeer binnen de groep. 
• Na de wedstrijd gaan ouders of spelers nooit in discussie met de trainer of afgevaardigden. Heb je 

vragen over de wedstrijd, maak dan een afspraak in de daaropvolgende week.  
• Wanneer je op een ander terrein voetbalt dan het kunstgras: verplaats je veilig en luister naar de 

trainers. 
 
Kleding 

• Zorg dat je de juiste kleding draagt zowel op training als tijdens verplaatsingen en wedstrijden.  
• De kleding dient proper te zijn. Alle was-instructies kan je op de labels in de kleding vinden.  
• Het is handig om de naam van de speler in de kleding aan te brengen.   
• Verloren kleding verzamelen we in de bodega. Check daar of er iets gevonden is. 
• Extra kleding kan je bijkopen in de MACRON STORE op de Leuvenselaan in Kumtich/Tienen. 
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Verplaatsingen 
• De verplaatsingen gebeuren door spelers, ouders, trainers en of andere vrijwilligers.  
• Het beloften team Heren reist voor verre verplaatsingen met de bus.   
• Bij busreizen vertrekken we gezamenlijk naar de wedstrijden en komen samen weer terug.  

 
Bodega - Kantines 

• We zorgen voor een positieve sfeer, ook ten opzichte van de tegenstanders. 
• We tonen respect voor de accommodatie, de materialen en de mensen werkzaam in bodega/kantine 
• Na de wedstrijd is er in de bodega gekoeld water in kannen beschikbaar samen met een snack. De 

spelers zijn verplicht aanwezig.  
• Het is aan ouders toegestaan om bijkomende koude snacks (sandwiches, boterham, …) aan het team te 

serveren. Warme maaltijden (soep, spaghetti, pizza, frietjes, hamburger, …, tot balletjes in tomatensaus 
of vol-au-vent, enz.…) worden afgenomen bij de bodega aan democratische prijzen. Vraag info aan de 
bodega. 

• Elke vrijdag kan je spaghetti eten aan €6.5 in de bodega (tijdens het seizoen) 
• Elke vrijdag is er Happy Hour in de bodega van 18u00 tot 19u00  

 
Events  
Ouders, fans, spelers, enz. worden verwacht om regelmatig deel te nemen aan de activiteiten/evenementen van 
de club. Dit is nodig om de oplopende kosten van een kwalitatieve sportomgeving te dekken en een 
aanvaardbare lidgeldprijs te handhaven. 
 
Verplichte aanwezigheid of deelname aan volgende events:  

• Start BBQ: augustus 2022 + ploegvoorstelling: A-teams, elitegroep, bovenbouw. De andere teams 
worden gevraagd om aanwezig te zijn als sympathieke steun. 

• Jeugd-dag: aanwezigheid bij wedstrijd 1ste elftal in september 2022 
• Pensenkermis: oktober 2022 
• Nieuwjaarsreceptie: januari 2023 
• Restaurant dag maart 2023 
• Fandag tijdens een wedstrijd voorjaar 2022 

Vrij te kiezen events: 
• Funky Friday Party: september 2022 en maart 2023 
• Einde seizoen BBQ: juni 2022 + papa-kids voetbal dag 
• Fuif spelers-speelsters A-team 
• … 

Op minimum 3 events komen de spelers vanaf U17 een handje helpen.  
 
FINANCIEEL: 
 
Lidgelden 
De lidgelden voor de verschillende groepen worden aangewend om de lopende kosten te betalen: aansluiting – 
verzekering – kleding - ballen - trainers – terreinen – onderhoud – nutsvoorzieningen – organisatie kost -
scheidsrechters – bondstaksen – belastingen - btw. Al deze kosten worden voor 50% gedekt door de lidgelden. 
De overige fondsen komen van inkomsten tickets, sponsoring/reclame, giften en opbrengsten kantines.  
 
De lidgelden worden geïnd via het platform van Clubcollect. U krijgt per email een betalingsverzoek. Indien nodig 
kan U in 3 keer betalen. Bij niet betaling is trainen en voetballen niet mogelijk. Het kleding pakket wordt U 
overhandigd wanneer KVK de betaling heeft ontvangen. 
 
Voor een tussenkomst in de lidgelden kan U terecht bij: 

• Uw ziekenfonds 
• Vrijetijdsfonds stad Tienen: St Jorisplein 20, 3300 Tienen. Tel: 016 80 45 49 

 
Toegangsprijs wedstrijden  
Alle spelers van KVK Tienen hebben toegang tot alle wedstrijden van KVK Tienen. 
Voor alle anderen, ouder dan 16, bedraagt, de toegangsprijs: 

• €4 jeugdwedstrijden en dames beloften 
• €6 Dames A-team, Beloften en P4 
• €10/€15 A-team Heren 

 
Ouders van jeugdspelers en beloften-teams kunnen een jeugdlidkaart bekomen aan gereduceerde prijs. In 
augustus 2022 wordt de prijs hiervan bepaald.  
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ACCOMMODATIE-TERREINEN 
 
Voetballen doen we zoveel als mogelijk in het Bergestadion. Daarnaast is er het terrein op Berberendael en zijn 
er de terreinen in Oorbeek. De club doet er alles aan om samen met de greenkeepers alles in optimale condities 
te brengen en te houden. 
Tot slot zijn er ook de velden aan de sporthal die gebruikt worden als back-up. 
KVK Tienen is en blijft voorstander van een verdere uitbouw van de sportvelden i.s.m. de stad voor het globale 
Tiense voetbal dat meer dan 1000 spelers elk weekend laat voetballen. 
*Normaal beschikten we nu al over een extra kunstgrasterrein op Berberendael, maar de zomerstorm van juli 2021 heeft daar 
anders over beslist. 
 
Gebruiksvoorschriften Kunstgras  

• Het kunstgrasterrein mag niet bespeeld worden bij sneeuw, hagel en ijzel of bij temperaturen beneden 
de –10° of bij overvloedige regenval waarbij er zich plassen vormen op het terrein. Het is verboden 
sneeuw en ijs zelf te verwijderen.  

• Mobiele doelen: altijd de veiligheidsvoorwaarden naleven: gewicht plaatsen tegen kantelen.  Doelen 
altijd los van de grond dragen. Niet verslepen of schuiven op het tapijt.   

• Kunstgrasterrein alleen betreden met propere schoenen: vlakke schoenzool, speciale “turf”schoenen of 
voetbalschoenen met plastic studs.   

• Alleen sporters mogen het kunstgrasterrein betreden. We respecteren ook de andere site-gebruikers.   
• Na gebruik wordt het kunstlicht onmiddellijk gedoofd als er geen ploegen meer trainen/spelen. 

Inbreuken op de verbodsbepalingen: zie boetereglement 
 
Verbodsbepalingen Kunstgras en Natuurgras  
Op het kunstgrasterrein is het strikt verboden:  

• te roken of afval zoals kauwgom, plastic of andere producten achter te laten;  
• te eten en/of glazen flessen te gebruiken en/of alcoholische dranken te nuttigen;  
• de orde te verstoren en/of de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengen;  
• dieren los te laten;  
• gebruik van niet aangepast schoeisel: metalen studs; 

Inbreuken op de verbodsbepalingen: zie boetereglement.  
 
Gebruiksvoorschriften Natuurgras  

• De grasterreinen mogen bij hevige regen, ijzel, sneeuw of indien hard bevroren alleen bespeeld worden 
na uitdrukkelijk akkoord van de jeugdmanager of jeugdvoorzitter.  

• Men dient de activiteiten steeds zoveel mogelijk over het natuurgrasterrein te verspreiden zonder 
dezelfde zones intensief te belasten.  

• Mobiele doelen: veiligheidsvoorwaarden altijd naleven. Steeds een tegengewicht plaatsen zodat 
kantelen onmogelijk is. Doelen worden altijd los van de grond gedragen. 

• Alleen sporters mogen het terrein betreden. We respecteren de andere gebruikers van de site.    
• Na gebruik wordt het kunstlicht onmiddellijk gedoofd als er geen ploegen meer trainen/spelen. 

 
Onderhoud & controle door de gebruikers  
Na ieder gebruik dienen de terreinen proper en materiaalvrij gemaakt te worden:  

• Sporttechnisch materieel verwijderen, ballen van het terrein, afval verwijderen, eventuele schade laten 
vaststellen en melden  

• De jeugddoelen dienen na de training teruggezet te worden op de juiste plaats (aan de hoofdingang) of 
bij gebrek aan plaats, buitenkant hoofdingang. De grote verplaatsbare goal dient altijd buiten gezet te 
worden aan het ticket lokaal. (wit gebouw) Plaats alles ordentelijk en recht.  

• De gebruikers zijn ook verantwoordelijk voor het proper maken van het pad rondom het 
kunstgrasterrein na de training.  

 
Verantwoordelijkheid en schade bezoekende teams  

• Bij wedstrijden is de thuisploeg verantwoordelijk om mogelijke schade en inbreuken door bezoekers te 
laten vaststellen door de scheidsrechters.   

 
• De gebruikers dienen alle voorzorgen te nemen om te voorkomen dat door zijn/haar schuld, nalatigheid 

of gebrek aan voorzorg hinder of schade zou worden veroorzaakt aan de terreinen van vzw KVK Tienen 
met inbegrip van kleedkamers, kantines, parking en alle aanhorigheden.  

 
• Eventuele beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan vzw KVK Tienen op het 

secretariaat of per mail via: secretariaat@kvktienen.be  
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Gebruiksvoorschriften Fitness  
De fitness is beschikbaar voor de teams vanaf U17.  

• Rekening houden met andere gebruikers en A-teams 
• Gebruik buiten de trainingsuren in afspraak met de huisbewaarder Johan Bache en/of Patrick 

Bruyninckx 
• Na gebruik dient alles opgeruimd en netjes worden achtergelaten 

 
Boete reglement 
 
Bij overtreding van bovenvermelde afspraken kunnen boetes opgelegd worden. Voor de teams vanaf U19 stellen 
de trainers aan het begin van het seizoen een reglement op. Voor alle duidelijkheid: deze boetes komen niet in 
de kas van de club maar in de boetekas van het team. Deze kas kan gebuikt worden voor events, uitstappen of 
gezamenlijke aankopen. De boetes worden meteen betaald aan de trainer/afgevaardigde van het team. 
 
Voor de teams onder U19 zal er een gepaste sanctie worden voorzien. 
 

• Bij onbehoorlijk gedrag ten opzichte van de medespelers, trainers, bestuurslid, publiek, scheidsrechter 
en derden kan een boete of sanctie volgen van de trainers.    

• Te vermijden gele kaart       
• Te vermijden rode kaart       
• Afwezigheid zonder verwittigen            
• Te laat op training of wedstrijd zonder te verwittigen      
• Niet aanwezig in de kantines volgens de afspraken      
• GSM: per inbreuk               
• Training/wedstrijd: kleedkamers niet in orde       
• Inbreuk op verbodsbepalingen of gebruiksvoorschriften kunstgras  
• Fitness: onopgeruimd achterlaten      

 
Wie zijn bal verliest koopt zelf een nieuwe aan.  
 
 
 


