Jeugdvoetbal Retie informeert:

Website: http://www.kskretie.be/

http://www.kskbranddonk.be/

www.fcschoonbroek.be

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt via mail verstuurd naar alle gekende mailadressen van K. Retie S.K en KSK Branddonk.
Ken je iemand die de nieuwsbrief niet ontvangt of wens je uit te schrijven? Stuur een mailtje naar
def.claessen@telenet.be .

Samenwerkingsakkoord

l
De samenwerking is uitgebreid naar de volledige jeugdwerking voor K. Retie SK & Branddonk. Er is een akkoord voor
twee jaar. Er is ook een samenwerkingsakkoord ondertekend met FC Schoonbroek, zij zijn eveneens aangesloten bij

de KBVB met een damesploeg.

Damesvoetbal in het dorp
FC Schoonbroek sloot vorig seizoen een samenwerkingsverband met SK Retie en daarom gaan we nu maandelijks
trachten jullie op de hoogte te houden van de prestaties van onze damesploeg. Het voorbije seizoen zit nog vers in
ons geheugen aangezien onze damesploeg vorig seizoen één van de titelkandidaten in tweede provinciale was. Ze
grepen net naast de oppergaai, maar sloten het seizoen af op een gedeelde tweede plaats en mochten zich dus
‘gedeeld vicekampioen’ noemen.
De kalender voor het nieuwe seizoen is ondertussen ook bekend en kan je vinden op www.fcschoonbroek.be. Kom gerust eens
een kijkje nemen tijdens een van onze wedstrijden.
Praktisch:
- Ken je dames die wensen te voetballen? --> http://www.fcschoonbroek.be/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=70
Ofwel --> FC Schoonbroek heeft één dames ploeg bij de KBVB. Er is eveneens een tweede ploeg die enkele
vriendschappelijk spelen (lager niveau).
Ofwel --> Tot en met u17 kunnen meisjes & jongens samen voetballen in de jeugdploegen van 'Jeugdvoetbal Retie'.
Een meisje mag één jaar lager voetballen.

Audit
In de eerste week van september wordt er opnieuw een audit afgenomen, via de aangeleverde gegevens merken wij
een verdere stijging van de leden. Er is eveneens een sterke stijging van gediplomeerde trainers. Als wij opnieuw
twee sterren behalen, kunnen wij gewestelijk -en provinciaal voetbal blijven aanbieden na het seizoen 2015-2016.

Sportieve
Dit jaar wordt de sportieve leiding waargenomen door Davy Van Dooren met assistentie van Gunther van Gompel.
Daarnaast zijn er drie coördinatoren en onze ombudsman.
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Vanaf dit seizoen werken wij met socceronline. Alle trainingen en wedstrijden kan je terugvinden via socceronline.
Administratieve wijzigingen (tel/gsm, mailadres …) kunnen uitgevoerd worden door de trainer of afgevaardigde van uw
ploeg. Ook de sportieve gegevens (training, wedstrijden) worden allemaal opgeslagen in een centrale database.
Het is belangrijk dat alle trainers en afgevaardigden mee zijn in het verhaal. De eerste reacties zijn alvast zeer
positief!
Verantwoordelijke: Thomas Kox (beheer & bevoegheden trainers & afgevaardigden) & Gunther Van Gompel (sportieve).
De link kan je terugvinden op de website http://socceronline.be/pub/calendar/index.aspx?c=02673

Nieuw: sponsoring ploegen in socceronline (sponsorbrochure in bijlage) of … sponsor een matchbal,
…
Voor slechts 25 € (excl. BTW) kan je reeds een jeugdploeg sponseren. Vanaf 100 € (excl. BTW) bieden we gratis twee extra ploegen aan. Het hele
verhaal kan je terugvinden in de brochure.

Wedstrijdformulieren: Voor trainers & afgevaardigden
- Voorbereidingswedstrijden: wedstrijdformulieren manueel in te vullen
- Competitiewedstrijden: digitale wedstrijdformulieren, login gegevens worden bezorgd tegen 1 september aan
afgevaardigden & trainers

Aantal jeugdploegen: P= Provinciaal, G= Gewestelijk, U = Under
- Bovenbouw: Pu21, Gu21, Pu17,Gu17, Pu15, Gu15A, Gu15B, Pu13 & Gu13
- Middenbouw: Pu12, Gu12a, Gu12B, Pu11, Gu11, Pu10, Gu10
- Onderbouw: Pu9A, Pu9B, Gu9C, Gu9D, Pu8A, Pu8B, Gu8C, Gu8D, Gu7A, Gu7B, Gu7c, Gu7d (? werving), Gu6A, Gu6B,
Gu5

Trainingen & wedstrijden
- u8, u11, u15 trainen op Groenedijk en spelen hun wedstrijd op Groenedijk
- u7, u9, u10, u12, u13, u17, u21 trainen op Asberg en spelen hun wedstrijd op Vossekot
- debutanten (u5 & u6) trainen vanaf 1 september tot 31/12/15 op Asberg en trainen vanaf 01/1/2016 tot
30/04/2015 op Groenedijk.

- debutanten (u6) spelen hunwedstrijden op het Vossekot tot 31/12/2015 en vanaf 01/01/2016 op Groenedijk. U5
spelen geen wedstrijden.

Werving
De laatste wervingsdag voor de debutanten is voorzien op woensdag 26 augustus om 18u00 op de twee
trainingscomplexen. Vanaf woensdag 2 september zijn de trainingen gezamenlijk voor de u5 & u6 op Asberg. Oudere
kinderen kunnen onmiddellijk aansluiten bij hun leeftijdsgenoten en kunnen nu reeds contact nemen met
niko.mermans@pandora.be, coördinator van de onderbouw (0486/480911).

Tornooien & voorbereidingswedstrijden: meer info via uw trainer of coördinator

Vacature ‘Jeugdwerking’
- - Wij zoeken één trainer voor u8 & u9.
Laat het zo snel mogelijk iets weten aan Gunther Van Gompel (
één van de coördinatoren.

gunther.van.gompel-vd.nouwelant@telenet.be

, 0495/539444) of aan

Wedstrijduitrusting (K.Retie SK)
Het is de gewoonte bij K. Retie SK dat de wedstrijdkledij van debutanten tot en met de duiveltjes gewassen wordt
door de ouders (beurtrol). Het is belangrijk dat de shirts binnenste buiten gewassen worden! Dit ter
bescherming van het drukwerk.
De wedstrijdkabassen vanaf u10 worden gewassen door de Club. Waarom wel vanaf u10 en niet voor de anderen? Dit
is tot op heden haalbaar voor de wasploeg. De afgevaardigde controleert elke week het aantal broekjes en shirts.

Kledingslijn: wij voorzien een pasmoment op woensdag 9 september van 19u00 tot 20u30. Zelf te
bestellen via de website bij Sport-city. Je kan de kledinglijn bekijken via onze website  http://www.kskretie.be/
AankoopkledijK.RetieS.K. . Er is zelfs de mogelijkheid om je naam boven het clublogo te laten drukken. De kledij wordt
steeds via de website besteld en betaald. De kledij wordt op naam geleverd aan de club of Bpost (met toeslag). Onze
kledijverantwoordelijke, Ilse Spaepen, zal de kledij bezorgen (achter ‘Den toog’). Leveringstijd is ongeveer drie
weken.

Voetbaltas: Deze kan je aankopen tegen €10 bij Ilse onze kledijverantwoordelijke. Nieuwe leden krijgen

deze voetbaltas gratis (éénmaal in je loopbaan). De debutanten krijgen de voetbaltas bij hun eerste
wedstrijd. Heb je als nieuw lid deze tas niet gehad en je bent geen debutant, contacteer Ilse
(kledijverantwoordelijke).
Trainerscursus ‘Initiator voetbal’ --> zie http://www.belgianfootball.be/nl/getuigschrift-b
- cursus Initiator C' gaat door in 'FC De Kempen' voor onze regio'
- cursus getuigschrift B: Tot heden geen vermelding op de site van de KBVB
- cursus UEFA B: Retie
Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald na het volgen van de volledige cursus.
Interesse? Meer info? --> def.claessen@telenet.be of 0486/650778

Hoe word je scheidsrechter?
Vanaf vijftien jaar kan je cursus volgen. Na het theoretisch examen kan je starten. In je stagejaar word je
begeleid. Je hebt een aantal voordelen als je effectief scheidsrechter bent van de KBVB. Scheidsrechters mogen
gratis naar alle voetbalwedstrijden. Je krijgt per wedstrijd een vergoeding van €22 + kilometervergoeding. De
volgende cursus start in september in Mol of Turnhout. Interesse? Laat maar iets horen aan def.claessen@telenet.be

of 0486/650778.

Missie van ‘Jeugdvoetbal Retie’

Wij stellen enkele doelen centraal die we zeer belangrijk vinden.
R - het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer
E -ieder lid moet zich welkom voelen binnen onze club
T - wij willen een toffe club zijn waar spelplezier heel belangrijk is en we tonen respect
voor scheidsrechter en tegenstander.
I -de kwaliteit van training, begeleiding, scheidsrechters en organisatie te bewaren door
o.a. opleidingen te stimuleren
E -we streven ernaar om onze betere spelers te laten doorstromen naar de eerste ploeg,
maar willen tegelijkertijd onze sociale rol vervullen t.o.v. de andere spelers
Wij willen dit alles realiseren in een sportieve maar gemoedelijke sfeer.
Visie jeugdvoetbal Retie
R van recht op opleiding, D.m.v. speelse oefen- en wedstrijdvormen willen we onze spelers beter maken. Spelers
kunnen enkel beter worden door veel balcontacten. Ook de R van respect voor iedereen die zich inzet voor de club,
alsook het materiaal van de club en infrastructuur.
E van elk kind is uniek. We proberen kinderen zoveel mogelijk op hun niveau te laten spelen. Zo kan het zijn dat we
getalenteerde spelers een jaar hoger laten voetballen.
T van teamspirit. Door samen te trainen, wedstrijden en tornooien te spelen willen wij het groepsgevoel nog sterker

maken.
I van in zone voetballen. We laten onze spelers in zone voetballen volgens de filosofie van de KBVB. We zijn ervan
overtuigd dat zonevoetbal onze spelers sterker maakt. Bij duiveltjes spelen we in een ruit, bij preminiemen in een
dubbele ruit en bij elftallen bij voorkeur in een 1-4-3-3.
E van elk kind krijgt kansen. Bij duiveltjes en preminiemen speelt elk kind ongeveer evenveel. Bij elftallen speelt elk
kind minstens een halve wedstrijd. (met uitzondering van Beker van het Nieuwsblad en/of niet naleven van
gedragscode van de club) Ook proberen we spelers op verschillende posities te laten spelen.
Voor de ouders,
R – Recht op aanmoediging van je kind maar ook van de andere spelers. Een kind dat aangemoedigd wordt zal meer
spelplezier hebben.
E -Elke supporter is ook een beetje een trainer. Het is voor de kinderen echter veel beter als ze enkel naar de
trainer luisteren.
T- Toffe sfeer kan enkel met sportief gedrag. Volwassenen zijn een voorbeeldfunctie voor de jonge spelers.
I- Ieder kind wil gewoonweg voetballen. Wij vinden het daarom zeer belangrijk dat ouders zich niet bezig houden met
selecties van ploegen.
E- Elk individu heeft recht op een eigen mening. Heb je met iets een probleem. Praat erover met de trainer of met de
sportieve cel. Ga nooit een discussie aan in aanwezigheid van kinderen.

Volgende nieuwsbrief: september

Extra nieuwsbrief augustus:
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Wervingsdag 'Jeugdvoetbal Retie' woensdag 26/08 18u00 - 19u00

'Jeugdvoetbal Retie' werft aan! Vanaf dit jaar organiseren de 2 Retiese clubs (KSK Branddonk
en K.Retie S.K.) een gezamenlijke werving. Ook zullen de trainingen en wedstrijden vanaf 1
september

op

dezelfde

locatie

plaats

vinden.

Op woensdag 26 augustus van 18u00 tot 19u00 is er een laatste wervingsdag voor
jongens en meisjes van het jaar 2009, 2010 en 2011 op de 2 trainingscomplexen (Asberg: K.
Retie SK & Groenedijk: KSK Branddonk). Iedereen is van harte welkom. Oudere kinderen (van
het jaar 2008 en ouder) kunnen dadelijk mee trainen met één van onze duiveltjesploegen. Het
merendeel

van

onze

trainers

is

gediplomeerd.

Onze duiveltjes trainen één keer per week een uurtje (meestal op woensdag) Kinderen van het
geboortejaar 2010 en 2011 spelen 2 tegen 2. Vanaf het geboortejaar 2009 spelen ze een
wedstrijdje van 5 tegen 5. Wij hopen U en uw kind te mogen ontmoeten. Via deze link kan je de
uitnodiging

voor

de

wervingsdagen

van

einde

april

raadplegen.

Hierna vind je nog een filmpje over de 2 vs 2 wedstrijden van de debutantjes met nuttige tips en
info.

Zeker

het

bekijken

waard! http://www.belgianfootball.be/nl/dribbelvoetbal

Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij Niko Mermans 0486/480911, coördinator
onderbouw (ksk Retie) & Ann Segers 0499/729 266, jeugdvoorzitter (ksk Branddonk). Zie
ook www.kskretie.be, www.kskbranddonk.be
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Vanaf heden wordt de nieuwsbrief verstuurd via MailChimp.

Eén van de voordelen is dat

nieuwe leden of geïnteresseerden kunnen inschrijven via deze link. De link wordt op de website

geplaatst. Uitschrijven kan onderaan de nieuwsbrief.
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