
 

Beste spelers en ouders, 

 

De vakantie loopt ten einde, de schooltijd komt eraan en 

ook de trainingen zijn ondertussen van start gegaan. Met 

andere woorden, een nieuw voetbalseizoen is begonnen. 

En bij een nieuw seizoen, hoort een nieuwe nieuwsbrief! 

 

Vooraleer we het over het nieuwe seizoen gaan hebben, 

willen we nog heel kort het vorige afsluiten. Vorig seizoen 

eindigden we met een fantastisch geslaagd jeugdtornooi, 

een superleuk eindeseizoensfeest en uiteraard onze 

bekende mosselfeesten. Stuk voor stuk evenementen die 

tonen dat onze club zeker niet mag verdwijnen! Graag 

willen we via deze weg alle vrijwilligers van deze 

evenementen nogmaals bedanken. Zonder jullie inzet is 

dit niet mogelijk. Bedankt! 

 

Wat betreft onze terreinen kunnen we de volgende update 

al meegeven: de gemeente heeft een studiebureau 

aangeduid om te onderzoeken hoe en waar KFCM Hallaar 

verder kan bestaan. Zo is er onderzocht of we zouden 

kunnen verhuizen naar de site van de Boonmarkt. Deze 

plaats is voor ons echter veel te klein. Bovendien komen 

we daar in het vaarwater van Chiro en tennis. 

Ondertussen werd door de gemeente al bevestigd dat er 

op deze site inderdaad geen voetbalvelden zullen komen. 

In september komt dit topic op het schepencollege. 

Hopelijk krijgt ons dossier een positieve wending. 

Voorlopig blijven we dus (nog zeker tot en met seizoen 

2020-2021) in de Spekstraat. Uiteraard houden we jullie 

op de hoogte in deze zaak.
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Weet je, ik voetbal graag! Lekker op zaterdag of zondag samen met mijn vrienden tegen een bal trappen 

en nadien napraten, spelen, afspraken maken, vriendinnetjes ontmoeten, stoer doen... Je weet wel al die 

dingen die een kind of puber net tot kind of puber maakt. 

 

Ik vind het trouwens ook fantastisch dat je er bij bent, dat je me aanmoedigt, dat ik steun krijg maar wees 

positief en verstoor aub mijn leefwereld niet door te roepen of te schelden tegen de scheidsrechter, de 

tegenstander, de ouders van de tegenstander, of ... erger nog tegen mijn eigen medespelers. Want het zijn 

immers MIJN vrienden. En roep tijdens de wedstrijd niet steeds wat ik moet doen. Laat die taak over aan 

mijn trainer. Ook thuis heb ik het liefst dat je niet op de wedstrijd terug komt.  

 

Oh ja, ik wil nog zeggen dat ik altijd mijn best doe. De ene dag lukt het net wat beter dan de andere. En ik 

weet ook dat er jongens of meisjes zijn die beter zijn dan ik, veel beter zelfs. Ik heb daar geen probleem 

mee, integendeel. Ik vind dat zelfs tof. Ik hoop dat jij dat ook vindt!  
 

Weet je, ik voetbal graag! Laat mij en mijn vrienden dan ook voetballen! 

Bij de start van dit nieuwe seizoen, leek het ons nuttig om een aantal 

afspraken nog eens te herhalen. Zo willen we als bestuur dit seizoen 

werken aan het naleven van afspraken en het tonen van discipline. Enkel 

op die manier kunnen wij onze club met meer dan 400 leden werkbaar 

houden. 

Deze discipline verwachten wij van iedereen: van speler tot trainer, van 

ouders tot bestuur. 

 Aan spelers die hun lidgeld nog niet betaald hebben en spelers die 

een verkeerd bedrag hebben gehanteerd, vragen we om dit zo snel 

mogelijk in orde te brengen. Wie niet betaald heeft, kan immers 

niet deelnemen aan officiële wedstrijden. 

 Aan spelers vragen we om steeds op tijd te komen: zowel voor de 

trainingen als voor de wedstrijden. Kan je niet of kom je later? 

Verwittig dan steeds je trainer! 

 Aan de spelers (en trainers) vragen we om niet de kantine te 

betreden met voetbalschoenen aan. 

 Aan trainers vragen we om goed zorg te dragen voor de 

trainingsballen die door het bestuur werden aangekocht. Elke 

ploeg kan nu zijn ballen opbergen in de nieuwe ballenkooien die 

gemaakt werden door Jef Van de Vonder, waarvoor dank! 

 Aan ouders en grootouders willen we vragen om positief te 

supporteren en geen andere instructies te geven aan spelertjes 

dan de trainer doet. Al onze trainers doen dit quasi vrijwillig en 

verdienen dan ook ons respect. Heb je een vraag of een 

meningsverschil? Dan beantwoordt onze trainer je graag na de 

wedstrijd of training. In het kader van het positief supporteren 

publiceren we graag opnieuw een brief van een jeugdspeler van 

Waasland-Beveren: 



Graag zetten we een aantal belangrijke uurschema’s en data op een rij: 

Trainingsschema + trainingsdagen in de sporthal: 

Reeks Trainingsdagen Startuur Einduur Training in de sporthal 

U6 Woensdag 18u00 19u15 
13/10 + 19/01 + 30/03 

van 18u tot 19u 

U7 
Maandag 18u00 19u15 

27/10 + 02/02 van 18u tot 19u 

Woensdag 17u30 18u45 

U8 Woensdag en vrijdag 18u00 19u15 10/11 + 16/02 van 18u tot 19u 

U9 Woensdag en vrijdag 17u45 19u15 24/11 + 16/03 van 18u tot 19u 

U10 Dinsdag en donderdag 18u00 19u15 
08/12 van 18u tot 19u 

23/03 van 19u tot 20u 

U11 Dinsdag en donderdag 18u00 19u15 06/10 + 12/01 van 19u tot 20u 

U12 Dinsdag en donderdag 18u00 19u15 20/10 + 26/01 van 19u tot 20u 

U13 Woensdag en vrijdag 18u00 19u15 17/11 + 09/02 van 19u tot 20u 

U15 Woensdag en vrijdag 19u30 21u00 01/12 + 23/02 van 19u tot 20u 

U17 Woensdag en vrijdag 19u30 21u00 15/12 + 09/03 van 19u tot 20u 

U21 Dinsdag en donderdag 19u30 21u00 

 Reserven Dinsdag en donderdag 19u30 21u00 

1
e

 ploeg Dinsdag en donderdag 19u30 21u00 

 

 Sinds dit seizoen kan er ook op maandag getraind worden. 

Desgevallend wordt dit door de trainer(s) gemeld. 

 Woensdag 31/8, donderdag 1/9 en woensdag 7/9: Pasdagen. Nieuwe 

leden kunnen hun nieuw aangekochte kleding dan passen. 

 Woensdag 7 en donderdag 8 september: Fotoshoot. Tijdens deze 

training worden er groepsfoto’s genomen. Net zoals vorig jaar zullen 

we één foto maken per reeks. We maken dus geen onderscheid 

tussen gewestelijke en provinciale ploegen. De spelers komen voor 

deze training in wedstrijdtenue. 

 Woensdag 7 september: infomoment U6, U7, U8 en U9 start om 18u30 

 Woensdag 30 november: Sinterklaas 

 Dinsdag 27 december: huren we de hele dag de sporthal af. 

 Van 09u tot 10u30: U6 + U7  Van 10u30 tot 12u: U8 + U10 

 Van 12u tot 13u30: U9 + U12  Van 13u30 tot 15u: U11 + U13 

 Van 15u tot 16u30: U15 + U17 Van 16u30 tot 18u: Seniors 

 Vrijdag 17 maart: kwis 

 Dinsdag 4, woendag 5 en donderdag 6 april: Paasstage 

 Zaterdag 20 en zondag 21 mei: Jeugdtornooi 

 Zaterdag 27 mei: Eindeseizoensfeest 

 

 

 

 

Het jeugdbestuur informeert: 

Na de evaluatie van vorig seizoen werd er beslist om de komende jaren geen 

stickerboek meer uit te geven. Dit houden we voor ‘speciale’ seizoenen (zoals een 

verhuis  ?). Ook werd beslist om dit jaar geen Halloweentocht te houden. Deze 

zullen we om de twee jaar organiseren. Het eindeseizoensfeest blijft behouden, maar 

dan in een ander jasje, nl. met de kinderen erbij! 



We begonnen deze brief met onze vrijwilligers te bedanken en we 

eindigen met een oproep naar nog meer helpende handen. 

 Zo zijn we op zoek naar mensen die kunnen 

helpen bij het wassen van de wedstrijdtruitjes. Je 

hoeft je niet per se voor een volledig seizoen te 

engageren. Af en toe of zelfs één keer helpt ons 

ook al vooruit. 

 

 Verder zijn we ook op zoek naar helpers voor 

achter de toog. Ook hier is het niet nodig dat je 

jezelf voor een heel seizoen lang engageert. Vele 

helpende handen maken licht werk. 

 

 Wil je onze club liever op een financiële of materiële manier helpen? 

Contacteer dan onze voorzitter voor de sponsoringmogelijkheden. 

 

 Ook nodigen we geïnteresseerden uit om deel uit te maken van het 

jeugdbestuur. Ook hiervoor kan je terecht bij onze voorzitter Sven 

Lambrechts (0479/68.51.74 of lambrechtssven@hotmail.com) of via 

ons algemeen e-mailadres jeugd@kfcmhallaar.be 

 

 

Tenslotte nodigen we ieder van jullie uit om de communicatie tussen 

spelers, ouders en bestuur te optimaliseren. Zo kunnen jullie steeds 

iemand van het jeugdbestuur contacteren indien je vragen hebt of een 

probleem wil melden. We zijn ervan overtuigd dat een goede dialoog de 

beste resultaten bereikt. Indien je dat wenst kan je jouw topic komen 

aankaarten op één van onze bestuursvergaderingen. We geven alvast de 

datums mee van de eerst volgende jeugdbestuur vergaderingen: 

26 september / 24 oktober / 28 november / 30 januari (telkens om 19u) 

 

Het jeugdbestuur van KFCM Hallaar, en haar jeugdvoorzitter Sven 

Lambrechts, wenst jullie een sportief seizoen toe! 

 

 

Help mee KFCM Hallaar te redden. Steun ons. IBAN BE19 7506 6967 3412 

 

Volg KFCM Hallaar op Facebook (www.facebook.com/groups/24609968851) 

Volg KFCM Hallaar Jeugd (www.facebook.com/groups/KFCMduiveltjesteam) 

Website: http://www.kfcmhallaar.be E-mailadres jeugdbestuur: jeugd@kfcmhalaar.be 
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