
MEER WETEN OVER KVK JEUGD?
Seizoen 2021 - 2022

One Team - One Mission



KVK TIENEN INFOBROCHURE

Beste sportvrienden, 
Beste ouders, 
Beste spelers,

Seizoen 2021-2022 start morgen nu ook echt met de eerste competitiewedstrijden. Na een 
jaar van kommer en kwel hopen we met zijn allen een fijn en leerrijk voetbalseizoen 
tegemoet te gaan.

In deze brochure bezorgen we je alles wat je moet weten over de organisatie en de 
bijhorende afspraken. 

Zijn er nog vragen? Geen probleem. Onze gegevens kan je in de brochure terugvinden of je 
spreekt ons aan tijdens trainingen en wedstrijden. 

KVK Tienen wenst jullie allemaal een topseizoen. 

START 
SEIZOEN 
2021 - 2022



WIE SPEELT WAAR? WIE TRAINT WAAR?

Trainingen gaan door:
• Site Sporthal Houtemveld, Sporthalstraat, Tienen
• Jeugdcomplex KVK, Begijnenstraat, Oorbeek
• CR Vissenaken, St Pieterstraat, Vissenaken

Wedstrijden gaan door:
• Jeugdcomplex KVK, Begijnenstraat, Oorbeek

Check telkens op de website van KVK Tienen:
http://www.kvktienen.be/maandplanningen-jeugd



PLANNING – WEBSITE 
- FACEBOOK

Alle planningen van training en wedstrijden kan je terugvinden 
op http://www.kvktienen.be/maandplanningen-jeugd



IK HEB EEN VRAAG VOOR DE JONGENS!
Jeugdmanager Voorzitter KVK Jeugd TVJO
Philippe Verbiest Peter Denruyter Dirk Gilis
philippe.verbiest@kvktienen.be peter.denruyter@outlook.com          gilisdirk1@telenet.be
0476 29 11 77 0475 94 04 70 0476 51 13 33

Coördinator U14-U19 = bovenbouw Coördinator U10 – U13 = middenbouw
Yves Hallet John Ottenbourgh
yveshallet@telenet.be johnottenbourg@hotmail.be
0477 70 96 54 0497 88 21 79

Coördinator U6-U9 = onderbouw Verantwoordelijke Beloften-U19
Patrick Uyttebroeck Eddy Roosen
patrick.uyttebroeck@skynet.be roosen.eddy@gmail.com 
0477 31 46 33 0472 67 90 49

Alle info over de trainers kan je terugvinden op de website: www.kvktienen.be



IK HEB EEN VRAAG VOOR DE DAMES!
Administratie – Lidgelden Voorzitter KVK Jeugd 
Philippe Verbiest Peter denruyter
philippe.verbiest@kvktienen.be peter.denruyter@outlook.com
0476 29 11 77 0475 94 04 70

Algemeen Verantwoordelijke Administratie en Events
Cathy Cabergs Isabelle Zurcher
dames@kvktienen.be Isabelle.Zurcher@kvktienen.be
0494 04 66 04 0472 21 28 46

Coördinator Damesploegen (N1/P1/P3) Coördinator Jeugdploegen (U16/U15/U13) 
Benny Ronsmans Jan Couwenbergh
0477 59 53 68 0498 10 20 20

Alle info over de trainers kan je terugvinden op de website: www.kvktienen.be



ONZE TRAINERS IP-JONGENS
Kevin Roosen U17
Kevin Sapin U16
Sonny Renders U15
Yves Hallet U14
Yannick Peeters U13
Brecht Hion U13
Jurgen Poelmans U12
Wout Paulussen U12
Jeroen Beelen U11
Stef De La Ruelle U10
Ben Maho U10

Jan Marsé U9 
Frankie Claes U9
Hans Struys U9
Geert Niclaes U8
Joachim Van Winckel U8 
Eric Niyongabo U8
Zoe Van Eynde U7
Simo Kayo Mesmen U7
Ian Poelmans U6
Marie Denruyter U6

Olivier Beullens Scouting KVK Tienen  Wout Devos Kine
Andy Smets Keeperstrainer Johan Bogaerts Keeperstrainer
Bart Vandeput Performance Team Piet Veulemans Performance team
Philippe Van Cotthem Performance Team David Stroobants Techniektrainer onderb. 

Patrick Pitschon U19-Beloften 
Eddy Dierickx U19-Beloften
Wouter Hias Postformatie 

opleiding

Alle info kan je terugvinden op de website: www.kvktienen.be



ONZE DAMES TRAINERS

Olivier Beullens Scouting KVK Tienen  Wout Devos Kine
Andy Smets Keeperstrainer Johan Bogaerts Keeperstrainer

Jan Bergans T1/ N1 Ella Mertens U13
Thomas Van Bael T2/N1 Jessie Bueken U13
Thomas Hendrickx     Physical Coach Emma Volders U13

Femke Jonckers U13
Toni Iafrate P1 
Jonny Kenens P3

Jan Couwenbergh U16
David Buttiens U15

Alle info kan je terugvinden op de website: www.kvktienen.be



WE STELLEN VOOR: ONZE CLUB-API!
Wat is een API?
De API is het “aanspreekpunt integriteit” van onze club.

Waarom een API?
Iedere speler/speelster heeft een grens, maar ook in voetbal komt ongepast gedrag helaas 
voor. Dat gaat van psychisch grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten, over fysiek 
grensoverschrijdend gedrag en in bepaalde gevallen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
De club-API is een onmisbare schakel om van onze club een plek te maken waar respect, 
tolerantie en vertrouwen centraal staan.

Wie is onze API?

Pedro Den Ruyter is onze vertrouwenspersoon die volledig onpartijdig zijn
functie uitoefent los van welke bestuursfunctie ook. Je kan bij hem terecht,
indien gewenst anoniem, met eventuele problemen. In uitzonderlijke gevallen
zal Pedro bijgestaan worden door een team van 3 experten (juridisch-medisch-
psychologisch) los van de club. Je kan de API bereiken via api@kvktienen.be

Alle info kan je terugvinden op de website: www.kvktienen.be

mailto:api@kvktienen.be


SCHOOL IS BELANGRIJK
KVK Tienen staat voor een perfecte symbiose tussen sport en studie/opleiding. Niet altijd de 
meest eenvoudige combinatie. Daarom onderneemt de club acties om het ene en het anderen 
te stimuleren en om tot een ideale mix te komen.

Tijdens examens schroeven we het aantal trainingen terug
KVK voorziet extra ondersteuning tijdens het schooljaar. 
Onze cel “studiebegeleiding” geïnitieerd door Mariline Evenepoel –Lebegge (zelf in het onderwijs 

en afgevaardigde U19) kan je bijstaan.

- Communicatie club-school 
- Voorzien van een studie hoekje in jeugdkantine bodega (je kan na school meteen langskomen 

zonder eerst naar huis te moeten)

- Tips en tricks

Voor alle duidelijkheid. 
We geven geen bijlessen! Het is een ondersteunende service met 
als doel de combinatie sport en school te optimaliseren op het vlak 
van plannen, organiseren en aangepaste studiemethodieken vanuit 
de onderwijswereld.

Alle info kan je terugvinden op de website: www.kvktienen.be



ORDE EN NETHEID ZIJN VOOR KVK BELANGRIJK

KVK Tienen heeft een reputatie hoog te houden op het vlak van orde, netheid en 
respect. In het eigen stadion, maar ook bij de tegenstander.

Basisregels:
De afgevaardigde en de trainer stellen elke match een poetsverantwoordelijke 
aan. Niet poetsen = volgende keer geen kleedkamer!

• We laten de kleedkamer altijd proper achter: vloer droog en gepoetst, alle rommel in de vuilnisbak. 
Lichten uit! En vergeet ook de douches niet!

• Rond het terrein gooien we alles in de vuilnisbak.
• We hebben respect voor de grasvelden want dat is de basis van het voetbal. Behandel de 

grasvelden correct…en je kan op goeie terreinen spelen.
• Bal weg? Dan ga je hem zoeken.



WEDSTRIJDAFSPRAKEN NAJAAR 2021
ALGEMEEN 
Inkom van jeugdwedstrijden (tot en met U19) bedraagt €3 voor al de ploegen, meisjes en jongens. 

Teams krijgen na de wedstrijd een kleine versnapering en water in kannen aangeboden. Ouders 
kunnen na afspraak een traktatie aanbieden. (sandwiches of taart) Eventuele warme maaltijden 
(spaghetti, hamburger, hotdog, ….) lopen in samenspraak met de club.

Teams 2v2 , 3v3 en 5v5 kunnen we voorlopig geen kleedkamer garanderen. Kom  maximaal gekleed 
naar de training en de wedstrijd. Je kan eventueel je tas achterlaten in een lokaal. 

Vanaf U10 kan je de kleedkamers kort gebruiken: minimaal binnen zitten, deuren altijd open. Douchen 
na de trainingen en wedstrijden (vanaf U10) duurt maximum 1’ pp!!!!. Gebruik badslippers en breng je 
eigen douchegel mee. Na een 20’ max moet de kleedkamer leeg en gepoetst zijn. 

Iedereen heeft een eigen gevulde drinkfles bij. Is ze leeg kan je ze laten bijvullen aan de bar. De club 
voorziet geen bekers.

Zorg dat je tijdig aanwezig bent. Spreek dit goed af met je trainer. Respecteer de afspraken per team.

Hou er rekening mee dat we in Oorbeek op gewoon gras spelen. Hopelijk kunnen we snel opnieuw in 
het Bergestadion voetballen. 



WEDSTRIJDAFSPRAKEN NAJAAR 2021
COVID….IS NIET WEG!

Toon je ziekteverschijnselen , dan blijf je thuis.  
Ben je ziek na een wedstrijd -> verwittig asap je trainer. 
Is er een besmetting in je klas dan volg je de schoolrichtlijnen en verwittig je de trainer.

Respecteer de Covid afspraken : handen ontsmetten – mondmasker waar het moet – afstand 
bewaren. 
Supporters zijn toegelaten volgens de geldende richtlijnen.
In de kantine gelden de afspraken van de horeca. Indien mogelijk, maak gebruik van ons ruime 
terras.
Volg de aanbevelingen van de verantwoordelijken !!!!

RESPECT

Naar onze medewerkers, naar de tegenstanders en naar de scheidsrechters. 

We supporteren positief. En we coachen als ouders niet onze zoon of dochter. Daarvoor 
hebben we de trainers ☺.
Discussiëren na de wedstrijd met de trainer doen we niet. Wens je met de verantwoordelijken 
of met de trainer een gesprek? Maak een afspraak in de volgende week.
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