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1. VOORWOORD 

 
Beste spelers, ouders, 
 
Hopelijk gaat alles goed met jullie en zijn jullie de nare Corona-periode goed doorgekomen, 
alsook jullie familie! 
Vorig jaar begon ik mijn voorwoord met “Welkom terug”, niet wetende dat het beestje ons nog 
een volledig voetbalseizoen in de ban zou houden…. 
Ook dit jaar wil ik jullie “Welkom terug” heten en nu toch wel in de overtuiging dat we aan een, zo 
goed als normaal, seizoen kunnen starten (mede dankzij de goedlopende vaccinaties). 
Vooreerst wil ik de spelers/ouders bedanken voor het vertrouwen dat jullie verder stellen in onze 
club. Tevens aan de nieuwe spelers/ouders een warme “welkom” in onze familieclub KSCD. 
Ondanks dat alle wedstrijden en activiteiten begrijpelijk stilgelegd werden door de overheid, 
hebben we er als club alles aan gedaan om binnen onze mogelijkheden en binnen de lijnen van de 
Covid-19 maatregelen onze jongens/meisjes hun geliefkoosde sport te kunnen laten beoefenen 
door het blijven aanbieden van de trainingen. 
Dit was niet steeds zo evident alsof het lijkt! Daarom een speciaal woord van dank aan onze 
volledige jeugdwerking onder leiding van onze TVJO Terry Ghijs en AVJO Jimmy Trossaert.       
Terry & Jimmy kregen heel veel steun van hun jeugdtrainers, waardoor we zelfs een extra-maand 
trainingen hebben kunnen aanbieden in de maand mei 2021. 
Alweer een seizoen om niet te vergeten, doch op een gans andere manier dan welke we gewoon 
zijn. 
En toch hebben we achter de schermen niet stilgezeten om de gezonde werking van onze 
familieclub KSCD te kunnen blijven garanderen. Mede dankzij jullie steun organiseerden we een 
aantal geslaagde Take Away’s. Deze activiteiten genereerden niet dezelfde opbrengst als bij een 
normale organisatie, maar deze stemden ons wel tevreden om “positief” naar de toekomst te 
kunnen blijven kijken. 
Ik durf stellen dat we met het volste vertrouwen naar de toekomst van onze club mogen kijken en 
dit zowel op sportief als financieel vlak! 
Op sportief vlak werd er in de voorbije maanden héél hard gewerkt om de verlenging van ons             
2-sterren label te kunnen bekomen. Onder leiding van onze TVJO Terry en zijn medewerkers zijn 
we daar met brio in geslaagd. Een dikke proficiat!  
Tevens hebben we met onze scouting cel, onder leiding van Jonas Petereyns, ervoor gezorgd dat 
alle categorieën over voldoende spelertjes zullen beschikken om de nodige jeugdelftallen in 
competitie te brengen. Het heeft onze volledige jeugdwerking een boost gegeven en hun 
energie/inzet heeft geresulteerd in het aantrekken van een groot aantal nieuwe spelertjes/ouders 
op de Hofkouter.  
Daarnaast blijft ons eerste elftal op het ongeziene niveau van 2° amateur voetballen met toch wel 
gerenommeerde tegenstrevers zoals KSV Oudenaarde, Lokeren, RC Gent, OLSA Brakel, Sparta 
Petegem, KSK Ronse. Eén voor één clubs met een grote geschiedenis…… 
Zoals de voorbije seizoenen kunnen onze jeugdspelers de wedstrijden van het eerste elftal gratis 
bijwonen, waarbij er ook één gratis toegangskaart voorzien zal worden voor één ouder per 
jeugdspeler. 
Ik wens jullie een mooi sportief seizoen 2021-2022 toe, maar vooral een gezond seizoen! 
 
Jullie voorzitter 
Geert Gevaert 
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2. MISSIE EN VISIE 
 

 

Onze drie kerntaken:  

Voetbalopleiding – individuele ontwikkeling – maximale bereikbare  

 

 

Voetbalopleiding geven, bijdragen in de opvoeding van onze jongeren en 
sociaal amusement aanbieden. Individuele ontwikkeling en het maximaal 

bereikbare halen uit iedereen blijven onze streefdoelen, niet enkel 
wedstrijden winnen. 

    

Onze jeugdopleiding is in een voortdurende ontwikkeling en we bouwen verder 
aan een sterke goed onderbouwde structuur, een vaste omkadering, waarin we 
onze jongeren een kwaliteitsvolle voetbalopleiding kunnen aanbieden. Graag 
speken we ook de ambitie uit om een vooraanstaande maatschappelijke en 
sociale rol binnen de gemeente en regio in te nemen. 

 

Wij hebben tot doel jong en oud, op en naast het veld, samen te brengen in een 
omgeving waar waarden als “respect, communicatie en diversiteit” zich 
vertalen in een professionele aanpak waardoor KSC Dikkelvenne kan bijdragen 
tot een positieve, individuele en collectieve beleving van de voetbalsport 
binnen de gemeente en regio. De jeugdwerking van KSC Dikkelvenne is er om 
jeugdspelers in een gezonde en positieve sfeer met een maximale 
toegankelijkheid te laten genieten van het voetbalspel.   

 

Bekijk ons algemeen opleidingsplan, reglement enz. op onze de website,   
http://www.kscdikkelvenne.be 
     

Alvast bedankt voor het vertrouwen in onze club!  
 

Onze club slogan: Voor elkaar, met elkaar 

 

De sportieve en technische staf, 

Het bestuur 

 

http://www.kscdikkelvenne.be/
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3. BESTUUR 
 

Functie Naam E-mail GSM 

Voorzitter Gevaert Geert geert@kantoorgevaert.be  0495/228.881 

GC Walraed Antoine antoinewalraed@skynet.be  0476/983.338 

IT-Webmaster Van Bellingen Wim wim6@telenet.be  0497/524.675 

 

4. JEUGDVERANTWOORDELIJKEN 
 

Functie Naam E-mail GSM 

TVJO Terry Ghijs johnterryc@gmail.com  0473/840.156 

AVJO Jimmy Trossaert jimmy.trossaert-de.beir@telenet.be  0496/862.718 

JC BB Filiep Dejager dejagerfiliep@gmail.com  0485/394.698 

JC MB Tijs Demasure demasure_tijs@hotmail.com  0468/162.868 

JC OB Jonas Petereyns petereynsjonas@hotmail.com 0471/423.700 

Keeper TR Koen Deketele koen.deketele@telenet.be  0498/244.453 

Kledij Steven D’Heuvaert stevendheuvaert@hotmail.com  0494/128.425 

Kantine Sabrina Van Den Broecke bossiesabrina@gmail.com  0477/534.831 

 

5. JEUGDOPLEIDERS 

 

Functie Naam E-mail GSM 

TR U6 – U7 Aurélie D’Heuvaert – Jhonmar Soon – Bavo De Rijcke 

TR U8 Lennert De Rijcke 

TR U9 Michael Jourquin – Michiel Van Butsel 

TR U10 – U12 Jonas Petereyns 

TR U13 Kenneth De Smet 

TR U15 Wim Verlinden – Joris Hellinckx 

TR U17 Chris Van Butsel – Bert Colpaert 

mailto:geert@kantoorgevaert.be
mailto:antoinewalraed@skynet.be
mailto:wim6@telenet.be
mailto:johnterryc@gmail.com
mailto:jimmy.trossaert-de.beir@telenet.be
mailto:dejagerfiliep@gmail.com
mailto:demasure_tijs@hotmail.com
mailto:petereynsjonas@hotmail.com
mailto:koen.deketele@telenet.be
mailto:stevendheuvaert@hotmail.com
mailto:bossiesabrina@gmail.com
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6. TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 

 

Uurregeling 

 

- Het trainingsschema vindt u na het voorbereidingsprogramma dat in 
deze informatiebrochure is opgenomen. Afwijkingen worden tijdig 
meegedeeld via de trainer. 

 

- De spelers zijn ten laatste 10 minuten voor aanvang van de training 
aanwezig en 5 minuten vooraf training klaar. De trainer geeft het signaal 
om het veld op te gaan of materiaal te halen in de materiaalruimte. Let 
op, zonder begeleiding komen spelers niet in de materiaalruimte. 

 

- Bij wedstrijden moeten spelers steeds hun identiteitskaart of 
bondskaart kunnen voorleggen. Bij thuiswedstrijden zijn de spelers één 
uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer. Op 
verplaatsing bepaalt de verantwoordelijke trainer het uur van 
samenkomst en vertrek. Dit uiterlijk na de laatste training voor de 
wedstrijd. 

 
 

 

WEES STEEDS TIJDIG OP DE AFSPRAAK!!! 
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7. AFWEZIGHEDEN EN AFGELASTINGEN 
 
Voor een gegronde reden van afwezigheid (ziekte, blessure, examens, 
vakantie, …) die leidt tot niet-deelname aan een training, wedstrijd of andere 
clubactiviteit, nemen spelers of ouders ALTIJD en zo spoedig mogelijk 
contact op met de verantwoordelijke trainer. Afmelden van 
training/wedstrijden MOET via PSD gemeld worden.  

 

Spelers vanaf U12 nemen zelf contact op met de verantwoordelijke trainer. 

 

 

Informatie over (mogelijke) afgelastingen van wedstrijden kan u vinden op: 

 
o Website van Voetbal Vlaanderen: 

https://www.voetbalvlaanderen.be/ 

o ProSoccerData: https://www.prosoccerdata.be/ 

o Facebook pagina: https://www.facebook.com/kscdikkelvenne/ 

 

  

https://www.voetbalvlaanderen.be/
https://www.prosoccerdata.be/
http://www.facebook.com/kscdikkelvenne/
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8. ORGANISATIE 
 
In een ploegsport zoals voetbal is het naleven van het huishoudelijke 
reglement zeer belangrijk. Goede afspraken zijn de start van een goede en 
aangename jeugdopleiding. Graag plaatsen we onderstaande basisregels 
extra in de schijnwerpers:  

 

- Wees steeds op tijd. Respecteer de afspraken van de trainers. 

- Voor en na de wedstrijden worden ouders niet toegelaten in de 
kleedkamers (behalve voor de duiveltjes U6/U7/U8). 

- De studies hebben voorrang op de training. Toch zijn wij ervan overtuigd 
dat een goede studieplanning kan helpen om weinig of geen trainingen 
te missen. 

- De ploegopstelling gebeurt op basis van een hele reeks criteria: 
voetbalkwaliteiten, aantal aanwezigheden op trainingen, fysische 
ontwikkeling, luisterbereidheid, ploeggeest, inzet, enz. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer. 

- Wie niet kan deelnemen aan een wedstrijd en/of training is verplicht dit 
direct te melden aan de verantwoordelijke trainer en dit in PSD in orde 
te zetten. 

- Uitslagen en rangschikkingen horen bij de voetbalsport. Ze zijn echter 
ondergeschikt aan de sportieve ontwikkeling en prestaties van de 
individuele spelers. Winnen mag maar is GEEN doelstelling. 

- De tegenstrever is uw vijand niet. Respecteer op elk moment uw 
tegenspelers, de scheidsrechter, het publiek en zeker uw medespelers. 

- Heb respect voor het (sport)materiaal, de kleedkamers en de 
sportvelden. Hou het ordelijk en net. 

- Zorg ervoor dat je steeds voldoende en aangepast sportmateriaal 
meebrengt naar de training en/of wedstrijd (schoenen, 
beenbeschermers, …).  

- De spelers komen in wedstrijdtraining naar de wedstrijd.  
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9. PERSONAL COACH 
 

NIEUW binnen onze opleiding 
 

KSC Dikkelvenne heeft een samenwerking met Jonas Peteryens. Jonas is een 
gedreven coach welke voetballers individueel sterker en beter zal maken. Via 
personal & small group voetbaltraining probeert hij het beste uit iedere 
speler te halen en helpt hij hen de beste versie van zichzelf en als voetballer 
te worden. Door de persoonlijke aanpak, ligt de focus op talentontwikkeling.  
 
Onder leiding van Jonas Petereyns zijn er op afspraak, mogelijkheden om 
individueel te trainen op zijn/haar gebreken. Dit is toegankelijk voor alle 
spelertjes van alle leeftijden. Wel dient men zich op voorhand in te schrijven 
zodat de verantwoordelijke de nodige planning kan opmaken. 

 
Doelstelling: 

 
Trainen in kleine groepjes waar de spelertjes veel aan de bal komen. 
Technische vaardigheden aan leren en verbeteren. 
Optimalisatie en focus op balcontrole en balbeheersing. 

 
 
Trainingsplanning: 
 
Afhankelijk van vraag en aanbod. 
 

 
Contact opnemen op individuele basis: 

 

Jonas Petereyns petereynsjonas@hotmail.com 0471/423.700 

 
  

mailto:petereynsjonas@hotmail.com
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10. MEDISCHE VERZORGING 
 
- Procedure ongevallen – aangifte 

Bij een kwetsuur dient men zich te wenden tot de ploegafgevaardigde of 
trainer die over het in te vullen "ongeval-aangifteformulier" beschikken. 
Ook beschikbaar via onze website:  http://www.kscdikkelvenne.be. Dit 
formulier dient door uw dokter te worden ingevuld. Daarna wordt dit aan 
Antoine Walraed (GC) afgegeven samen met een kleefetiket van uw 
ziekenfonds en de nodige inlichtingen betreffende uw werkgever en de 
omstandigheden van het ongeval. Dit formulier wordt dan doorgestuurd 
naar de K.B.V.B., waarna een formulier “bewijs hervatting competitie” wordt 
teruggestuurd door de Belgische Voetbalbond.  

 

LET OP: alle ongevallen dienen binnen de 10 dagen aan de K.B.V.B. 
medegedeeld te worden, op straffe van verval van terugbetaling. Men kan 
slechts hervatten wanneer alle formulieren werden doorgestuurd naar de 
voetbalbond en er melding wordt gemaakt. 

 

Bij genezing dient dus eerst en vooral het formulier “bewijs hervatting 
competitie” ingevuld te worden door uw dokter, waarna u dit document 
samen met uw kwijtschriften van ziekenfonds, opleg apothekerskosten, etc. 
afgeeft aan Antoine Walraed (GC). 

 

Hierbij vragen we uw speciale aandacht betreffende de tussenkomst voor 
kinesitherapie-behandelingen. Kinébehandeling enkel na de goedkeuring 
door de K.B.V.B. De gevraagde kinébeurten moeten dus aangevraagd 
worden op het aangifteformulier of via een doktersattest. 

 

Ingeval van een gedeeltelijke of niet-terugbetaling door de K.B.V.B. zal K.S.C. 
Dikkelvenne op geen enkele manier een tussenkomst verrichten. 

 

Om dit probleem van gedeeltelijke terugbetalingen op te lossen, hebben 
jullie de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een bijkomende 
ongevallenverzekering aangegaan door de club. 

  

http://www.kscdikkelvenne.be/
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Welke dekking voorziet deze bijkomende ongevallenpolis: 

 

 Ongevallen die gebeuren op de weg van en naar de training of 
wedstrijd, tijdens gemeenschappelijke verplaatsingen en het 
verblijf ter plaatse. 

 Ongevallen die gebeuren tijdens de training of wedstrijd, alsook 
spierscheuringen en verrekkingen, verstuikingen, vergiftiging 
veroorzaakt door beten van dieren of steken van insecten, ... 

 De volgende belangrijkste medisch verantwoorde 
behandelingskosten die het gevolg zijn van een verzekerd ongeval 
ten belope van maximum € 2500 worden terugbetaald: 
verzorgingskosten, geneesmiddelen, hospitalisatie, Esthetische 
chirurgie, vereiste vervoerskosten...... 

 

Voor deze bijkomende verzekering, dewelke we jullie ten zeerste 
aanraden, wordt een bijdrage gevraagd van € 25, te vereffenen door 
bijbetaling bij het lidgeld + vermelding " extra-verzekering". 

 

- Belangrijke opmerking!  

Deze richtlijnen dienen strikt nageleefd te worden. De club is niet 
verantwoordelijk voor de slordigheid van de speler en vergetelheid van de 
ouders. 

 

U hebt er alle belang bij dat alles vlot verloopt zodat de betaling volgt. De 
speler kan altijd inlichtingen vragen aan de bestuursleden. De franchise, 
opgelegd door de KBVB is ten laste van de speler.  

 

Binnen het jaar na ongeval dienen alle stavingstukken aangaande dat jaar 
overgemaakt te worden aan de KBVB. Gebeurt dit niet, dan is er geen 
terugbetaling. Concreet is er dus een verjaringstermijn van 1 jaar. 

 

Duurt de herstelperiode langer dan 1 jaar dan dient minstens 1 maand voor 
het verstrijken van de verjaringstermijn toch stavingstukken aan de 
clubverantwoordelijke gegeven te worden. 
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11. EVALUATIE 
 
 Iedere jeugdspeler wordt regelmatig geëvalueerd door de ploegtrainer 

in samenspraak met de sportieve staf. Onze evaluatiecriteria zijn 
haalbaar voor onze spelers. Elke categorie(leeftijd) heeft zijn 
eindtermen welke de speler tracht te behalen, aan de hand van die 
eindtermen wordt de evaluatie opgesteld en meegedeeld aan de speler, 
ouder. 

 Bij wangedrag behoudt de club zich het recht om een speler tijdens of 
na het seizoen weg te sturen. 

 De club hecht veel belang aan de schoolresultaten. De studies primeren. 
In geval van sterk dalende cijfers kan altijd een gesprek met de speler in 
kwestie en zijn ouders met de trainer of TVJO aangevraagd worden. 

 In drukke schoolperiodes, zoals examens, is het in overleg met de trainer 
mogelijk om het trainingsvolume aan te passen.  

 Voor het spelen van wedstrijden in het schoolvoetbal of met een andere 
organisatie, moet de ploegtrainer steeds ingelicht worden. 

  Voor het spelen/trainen met een andere club, is de speler altijd 
VERPLICHT om toelating te vragen aan de TVJO Ghijs Terry. 

 

 

12. OUDERBETROKKENHEID 
 

Wij verwachten van onze jeugdtrainers een optimale betrokkenheid op de 
eigen spelers. Zij zijn echter maar enkele uren per week bij de spelers. 
Daarom is het van groot belang dat de spelers ook thuis kunnen terugvallen 
op steun, vooral bij een teleurstelling of tegenslag. Heel belangrijk is de 
manier waarop: opbeuren in geval van pech en zin voor realisme bij succes. 
Aanwezigheid van ouders op wedstrijden en trainingen is stimulerend voor 
de spelers. Wij waarderen dan ook ten zeerste een gezonde geestdrift en 
gejuich langs de zijlijn. Negatief gedrag tegenover de scheidsrechter, de 
tegenpartij en de eigen spelers kan niet. Ten slotte, onthoudt u ervan uw 
zoon/dochter of andere spelers te coachen tijdens de wedstrijd. Dit brengt 
spelers in vertwijfeling.  

 

Laat de coaching over aan de trainers. 
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13.  KLEDIJPAKKET 
 

Alle spelers zijn verplicht het huidige kledijpakket te dragen voor, tijdens en 
na de wedstrijden! 

 

Op het kunstgrasveld kan enkel getraind/gespeeld worden met Multistuds. 
Iedere speler beschikt over en is verantwoordelijk voor zijn eigen bal.  
Spelers die hun bal niet bij hebben krijgen van de trainer een reservebal 
welke op het eind van de training teruggegeven wordt aan de trainer. Zij 
worden geacht de daaropvolgende training hun bal bij te hebben. Als de 
speler herhaaldelijk een reserve bal opeist zal de trainer hem daarover een 
opmerking maken dat hij/zij zo snel mogelijk een nieuwe bal tracht aan te 
schaffen. 

 

We hebben enkele pakketten voor jullie samengesteld deze vind je 
achteraan in deze brochure. Losse invulbladen vind je online of in onze 
kantine. 

 

14.  RESPECT 
 

KSCD is een familieclub en iedereen is hier welkom. Wij beschouwen 
verdraagzaamheid en wederzijds respect als centrale waarden. Daarom 
doen we er alles aan om KSCD als club een plaats te geven in een aangename 
omgeving. Om de sfeer te vrijwaren, gelden enkele regels. 
 

Je dient respect te hebben voor anderen en beleefd te zijn tegenover 
iedereen met wie je in contact komt of die je ontmoet. We willen dat men 
oog heeft voor elkaar en niets onderneemt waarmee men de sfeer verpest. 

 Als men geen respect kan opbrengen en je de sfeer verpest of pest 
gedrag vertoont zal men je hierop attent maken. 

 Iedereen verdient een tweede kans, men zal de ouders hierover 
informeren en tot een oplossing trachten te komen. 

 Na herhaalde opmerkingen zal je uit de club ontzet worden. 
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15.  FAIR PLAY 
 
Op alle niveaus binnen onze club dragen wij Fair Play hoog in het vaandel.  
 
De 10 geboden van Fair Play: 
 

1. Speel sportief. 
2. Speel om te winnen maar wees waardig in uw verlies. 
3. Volg de regels van het spel. 
4. Respecteer: 

 Tegenstanders 

 Ploegmaats 

 Scheidsrechters  

 Trainers 

 Afgevaardigden 

 Vrijwilligers en supporters 
5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen.  
6. Promoot het voetbal. 
7. Verwerp corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren 

voor de populariteit van onze sport. 
8. Help andere om aan deze verleidingen te weerstaan. 
9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak. 
10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal.  
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16. LIDGELDEN 
 
Ook onze vereniging werd getroffen door het coronavirus. Het virus heeft  
de dagelijkse werking grotendeels lam gelegd, waardoor het organiseren van 
activiteiten en evenementen om de clubkas te spijzen onzeker is en was. 
 
Engagement tot steun 

 
Kant-en-klare oplossingen kunnen we op dit moment nog niet bieden of 
beloven. Wel engageren we ons als CLUB om samen met jullie te blijven 
zoeken naar steunmogelijkheden welke voor ons beide een WIN-WIN 
situatie is. Eén oplossing die we naar voor schuiven als CLUB is om het lidgeld 
dit seizoen niet te verhogen desondanks dat de club met het gevraagde 
lidgeld de totale kost/jeugdspeler niet kan dekken. 
 
OB = 250€ MB = 275€ BB = 300€ U21/Belf = 350€ 
 
Inbegrepen in deze lidgelden zijn de kousen en een eigen bal tem U17. 
Het lidgeld dient betaald te worden voor aanvang van de eerste training op 
rekening: BE14 8913 7400 0583 met vermelding van naam & categorie 
 
We zullen dit jaar stipt toezien op de vereffening voor de uiterste 
betaaldatum. Uitzonderingen daarop kunnen enkel bekomen na contact 
name met de verantwoordelijken jeugdwerking en/of voorzitter. 

 
Intensieve dialoog 
 
We hopen het seizoen op een normale wijze te kunnen opstarten,  
Doch weliswaar nog steeds met het in acht nemen van de nodige opgelegde 
maatregelen om het virus te blijven bestrijden. 
 
Sterk verenigingsleven behouden 

 
Op basis van onze dialoog zullen we op korte en langere termijn 
verschillende beslissingen nemen die het behoud van het sterke van onze 
CLUB in onze gemeente maximaal verzekeren. 
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17. ACTIVITEITENKALENDER  
 
 

Sportkampen  02/08 – 13/08  Dikkelvenne - Vurste 
 
Lekkerbekfestijn  Nog te bepalen 
 
NvdA   09 oktober 2021 Isorex-Arena Gavere 
 
Kaas & Wijnavond Nog te bepalen 
 
Kerstconcert  Nog te bepalen 
 
Tornooi   Nog te bepalen 
 
Grillfestijn   Nog te bepalen 
 
 
Deze activiteiten zijn afhankelijk van de situatie i.v.m. Corona ! 
 
Competitie start op 04 september 2021 tem eind april 2022 
 
Winterstop 11 december 2021 tem 01 januari 2022 
 

 

Blijf ook doorheen het voetbalseizoen op de hoogte van onze werking met 
zijn vele voetbal- en randactiviteiten.   

 

Bezoek regelmatig onze website http://www.kscdikkelvenne.be of FB-
pagina https://www.facebook.com/kscdikkelvenne/ 

 

 

  

http://www.kscdikkelvenne.be/
http://www.facebook.com/kscdikkelvenne/
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18. VOORBEREIDING 
 
Start nieuw seizoen: 
 
U17     zaterdag 24 juli 2021 
 
U15     maandag 26 juli 2021 
 
U6 tem U13    zaterdag 31 juli 2021 
 
De juiste planning zie ProsSoccerData. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien je nog geen account hebt dien je een aanvraag te doen via mail naar  
 
Van Bellingen Wim 
e-mail: wim6@telenet.be  
Gsm: 0497/524.675 
  

mailto:wim6@telenet.be
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19. TRAININGSKALENDER 
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20. ORGANIGRAM KSCD 
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21. SAMENGESTELDE KLEDIJPAKKETTEN 
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