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Agenda
• Club KSC DIKKELVENNE 

• Wie is wie?
• Waarvoor staan we?

• Voorstelling trainers + teams

• Evaluatie
• Lidgeld & kledij 
• Meten en wegen
• Wat bij ongeval? 

• Communicatie
• Website/ Facebook
• Prosoccerdata

• Start nieuwe seizoen



DE CLUB KSCD



Club KSC DIKKELVENNE – wie is wie?
ALGEMEEN BESTUUR KSC DIKKELVENNE



Club KSC DIKKELVENNE – wie is wie
JEUGDBESTUUR

TVJO

Jonas 
Petereyns

AVJO 

Jimmy 
Trossaert

Algemene werking
Communicatie

PSD
Christophe 
Lannoote

Algemene werking
Kledij

Steven 
D’heuvaert

Algemene werking
Website

Digitalisering
Maarten 
Gevaert



Club KSC DIKKELVENNE – wie is wie

ONDERSTEUNENDE JEUGDWERKING

Hoofd
Jeugdscouting

Marco 
Verheuge

Algemene werking
Aansluitingen

Melanie 
Gevaert

Kantine
Wedstrijdkledij
Algemene werking

Sabrina 
Van Den Broecke

Kinesitherapie
Loopcoördinatie MB

Wouter 
Lisabeth

Basic Fit
Blessurepreventie BB

Michael 
Jourquin



WAARVOOR STAAT KSCD? – Onze visie/missie

• Een warme en familiale sfeer
• De juiste mensen op de juiste plek
• Een financieel gezonde organisatie
• Voeten op de grond-mentaliteit
• Een positief imago
• Een open vizier
• Goede relaties met belanghebbende partijen



WAARVOOR STAAT KSCD? – Onze waarden

• Sportiviteit  
• Gezonde ambitie  
• Respect voor iedereen  
• Verantwoordelijkheid dragen  
• Persoonlijke ontwikkeling  
• Betrokkenheid
• Orde & discipline
• Plezier voor prestatie
• Luisterbereidheid

Onder het motto “met elkaar,  voor elkaar”



WAARVOOR STAAT KSCD? – Fair play

• Op alle niveaus binnen onze club dragen wij Fair Play hoog in het vaandel
• De 8 principes van Fair Play:

1. Respect voor de spelregels
2. Respect voor de scheidsrechter en de officials
3. Respect voor je eigen club
4. Respect voor de tegenstrever
5. Respect voor je medemaats
6. Respect voor ALLE collega voetballers
7. Respect voor de supporters van andere ploegen
8. Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)



Partnership KAA Gent – Blue White network

• KSCD maakt sinds 2021 deel uit van het Blue White network
• Samenwerking met KAA Gent
• Met het oog op kennisdeling & talentdetectie



Voorstelling 
teams



Facts & figures

Jeugd
• 20 team trainers
• 16 jeugdploegen
• 180 jeugdspelers (+10% vs 2021-22) –

U6 tem U17
• Gewestelijke en provinciale

competitie
• 2 beloften teams + U21
• 1ste elftal 2de Nationale A



Voorstelling trainers + teams
U6/U7

U6/7
Gew

Aurélie D’heuvaert
Jorgen Huylebroeck

Kjell Van Weyenbergh
15 spelers

Trainingen Maandag: 17.30h: Dikkelvenne
Woensdag: 17.30h Dikkelvenne



Voorstelling trainers + teams

U8

U8
2x Prov

Gilles Notschaele
Jhonmar Soon 12 spelers

Trainingen Woensdag 17.30h – Dikkelvenne
Vrijdag 17.30h – Dikkelvenne

U9

U9
2x Prov

Lennert De Rijcke
Pieter Van Hecke 12 spelers

Trainingen Woensdag 17.30h – Dikkelvenne
Vrijdag 17.30h – Dikkelvenne



Voorstelling trainers + teams

U10

U10
Gew & Prov

Eric Nuttens
Michael Jourquin
KT: Koen Deketele

22 spelers + 1 keeper

Trainingen Woensdag 18.30h – Dikkelvenne
Vrijdag 17.30h – Dikkelvenne/Vurste

U11

U11
Prov

Jonas Petereyns
KT: Koen Deketele 12 veldspelers + 2 keepers

Trainingen Maandag 18.00h Dikkelvenne
Donderdag 17.30h Vurste



Voorstelling trainers + teams

U12

U12
Gew & Prov

Kenneth De Smet 
Glenn Gillis

KT: Koen Deketele
19 veldspelers + 2 keepers

Trainingen Maandag 19.00h Vurste
Woensdag 19.00h Dikkelvenne

U13

U13
Prov

Mathias Matthijs
KT: Koen Deketele 9 veldspelers + 1 keeper

Trainingen Maandag 18.00h Dikkelvenne
Donderdag 17.30h Vurste



MB - 1x maand: 
loopcoördinatie
training

• Onder leiding van Wouter Lisabeth wordt 1 extra training per 
maand voorzien. 

• Onderstaand schema is louter indicatief
• U11/13 - 1ste woe/maand - 18 tot 20h
• U10 - 2de maa/maand - 18 tot 20h
• U12 - 3de don/maand - 18 tot 20h

• Er wordt in groepen van +/- 10 spelers 1h getraind – locatie te 
bepalen



Voorstelling trainers + teams

U15

U15
Gew & Prov

Bert Colpaert
Geoffrey Van Butsel
KT: Koen Deketele

36 veldspelers + 4 keepers

Trainingen Maandag 19.30h Dikkelvenne
Woensdag 19.30h Vurste

U17

U17
Gew & Prov

Cédric Dhondt
Luc Den Blauwen
KT: Koen Deketele

27 veldspelers + 4 keepers

Trainingen Dinsdag 18.00h Dikkelvenne
Donderdag 19.30h Vurste



BB - 1x maand: 
specifieke
blessurepreventie-
training

• Onder leiding van Michael Jourquin (BasicFit)
wordt 1 extra training per maand voorzien. 

• Onderstaand schema is louter indicatief
• U15 – 1ste donderdag vd maand
• U17 – 1ste maandag vd maand

• Locatie nader te bepalen



Trainingen

• Op basis van jaarplan en niveau 
• Vast maandthema met specifieke weekfocus
• Voorbeeld U10/U13 



Wedstrijden

• Selectie wordt doorgestuurd via PSD

• Minimale speelduur per speler per wedstrijd:
• 5v5 = 75% 
• 8v8 = 75%
• 11v11 = 50%

• Wedstrijdverslag door trainer na élke wedstrijd



Evaluatie



Evaluaties 

• U6/U7: geen evaluatie 
• Vanaf U8 t.e.m. U10: evaluatie via kleurensysteem
• U11 t.e.m. U17: evaluatie op basis 

• 2 evaluatiemomenten: dec/jan & mei/juni (einde seizoen)



Evaluatie U8 t.e.m. U10 

• Evaluatie U8 t.e.m. U10: “verkeerslichtensysteem”
• Kind beoordeelt zichzelf aan de hand van de 3 kleuren:
• Groen: helemaal akkoord
• Oranje: een beetje akkoord
• rood: niet zo akkoord

• Voorbeeldvragen: 
• “Ik beleef pleziertijdens de trainingen en de wedstrijden”
• “Ik gebruik mijn beide voeten om te passen en te trappen”

• Vormt basis voor evaluatiegesprek met trainer & ouders/kind



Evaluatie U11 t.e.m. U17

• Evaluatie U11 t.e.m. U17: via evaluatieformulier in PSD
• Zelfevaluatie (door de speler zelf): op basis van enkele vragen:

• Hoe voel je je bij KSC Dikkelvenne?
• Welke zijn je sterke punten en werkpunten?
• …

• Evaluatie trainer op basis van volgende aspecten:
• Algemene beoordeling
• Vaardigheden 
• Houding/beleving op training
• Houding/beleving op wedstrijd
• Beoordeling trainer spelniveau
• Toekomst 

• Vormt basis voor evaluatiegesprek met trainer & ouders/kind



Lidgeld & kledij



Lidgeld

• Onderbouw (U7 tem U9): 325€
• Middenbouw (U10 tem U13): 350€
• Bovenbouw (U15 tem U17): 375€

Uiterste betaaldatum: eerste training (30/7)



Kledij

• Belangrijk: uniformiteit
• Kledij inbegrepen in lidgeld:

• Bal
• Sporttas
• Trainingsjas- en broek
• warm up sweater
• Wedstrijdkousen

• Extra kledingpakketten te bestellen via webshop
• Zomerpakket basis of plus

• Nog niet besteld? Doe dit zo snel mogelijk via de webshop

https://form.jotform.com/220993286124358


Meten & wegen



Meten en wegen: wat & waarom?
• Vanaf U12 (11j) t.e.m. U17 (16j)

METEN:
• PHV = peak height velocity

> groeisnelheid monitoren
• 2 wekelijkse meting van lichaamslengte

à voor de thuiswedstrijden 
Groei > 0,8cm / maand 

= aandacht!
à belasting beperken i.f.v. 

blessurepreventie
-> balans bewaken:

belastbaarheid van het lichaam – belasting op het lichaam

WEGEN: gezondheidsprofiel van de speler nagaan 
+ plotse toename / afname van gewicht = belangrijke indicator (stress, …)  



WAT DOEN 
BIJ EEN 
SPORTONGEVAL?



Sportongeval, wat nu?

• Bij kwetsuur of sportongeval: invullen ongeval-aangifteformulier via 
ploegafgevaardigde of trainer
• Formulier moet door dokter ingevuld worden
• Terugbezorgen aan club (GC – Antoine Walraed)
• Antoine bezorgt ingevuld formulier aan K.B.V.B
• Opgelet: dit moet binnen de 10 dagen na ongeval meegedeeld worden aan 

K.B.V.B



Communicatie



Communicatie

• Nieuwe website: www.kscdikkelvenne.be

• Nieuwe webshop: te bereiken via bovenstaande
website

• Facebook: KSC Dikkelvenne Jeugd – KSC Dikkelvenne

• Instagram: kscdikkelvenne
• Supportersclub KSCD: 9890_kscd

• ProsoccerData

http://www.kscdikkelvenne.be/


Communicatie

• ProsoccerData:
• Algemene communicatietool binnen de club
• Zowel via website als in app beschikbaar
• Hoe gebruiken? 

• Overzicht planning trainingen en wedstrijden
• Afmelden gebeurd via de tool: discipline in tijdige afmeldingen voor

training/wedstrijd aub
• Wedstrijdselecties worden via PSD doorgegeven
• Algemene communicatie m.b.t. evenementen
• Wijziging tov 2021-22: alle spelers én wedstrijden worden gegroepeerd onder

1 U-categorie: bv: gew. en prov. wedstrijd wordt gelinkt aan groep U10.



Evenementen
binnen onze
familiale club



Evenementen

• Augustus: 
• Sportkamp: 01/08 – 05/08 (week 1) & 08/08 – 12/08 (week 2)
• Mosselfestijn

• November: Nacht van de Ambiance (19/11) + WK Qatar
• December:  
• Sinterklaas
• Kaas- en wijnavond
• Kerstconcert (Christoff)

• Maart: jeugd eetfestijn
• Mei: jeugdtornooi



Start nieuw seizoen



START NIEUW SEIZOEN

• Alle teams U6 tem U17 zullen hun
1ste training afwerken op zaterdag
30 juli.
• Vanaf W31 (1 tem 5 augustus) 

starten de reguliere wekelijkse
trainingen.
• In augustus zullen er tornooien

en/of oefenwedstrijden gespeeld
worden
• Check PSD

• Gelieve uw afwezigheden nav
vakantie of andere reeds bekende
redenen tijdig in te geven op PSD.



Enkele afspraken

• 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 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. 



Op naar een
sportief
seizoen vol fun 
en spelplezier!


