
 

Nieuwsbrief Dec 2016 
Voorwoord  
Jeugdbestuur 

Geachte spelers en ouders, 
  

Het voetbalseizoen is al halfweg. Ongelooflijk. 
 
In deze nieuwsbrief maken we kennis met onze 3 

jeugdcoördinatoren. Je krijgt informatie over het 
oudercontact en ons winterprogramma. 

We geven het woord aan Rik Beghein die de 
Jeugdparticipatieraad in goede banen leidde.  

Daarnaast bevat onze nieuwsbrief een terugblik op 
1st KSCT Menen Quiz, ons G-voetbal en de 
toekomstige evenementen om te noteren.  

 
December maand is voor onze spelers uit MB en BB 

ook de maand van de examens. We wensen dan ook 
iedereen veel studieplezier en een goed rapport!  

Geniet van de vakantie. 
 
We wensen jullie Prettige Feestdagen,  

En een gezond, sportief en schitterend 2017!  
 

Tot binnenkort op de velden,  
het Jeugdbestuur KSCT Menen. 

[Date] 

Meer nieuws! 

** Oudercontact ** 
 

voor elke jeugdspeler 

en de ouders U7 – U19  

 

16 december 2016 

tussen 17u - 19u30 
 

Op Campus VAUBAN 
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Onze Jeugdcoördinatoren aan het woord…  

 

Mijn naam is Dirk De Smet en dit seizoen ben ik jeugdcoördinator bovenbouw bij KSCT 
Menen. 
Reeds 22 seizoenen ben ik als jeugdtrainer aan de slag bij KSC(T) Menen.  Daarvoor was 
ik 1 jaar afgevaardigde bij de U11.  Het seizoen erop werd ik gevraagd om trainer te zijn 
van deze leeftijdsgroep.  Dit seizoen is het dus mijn 22ste jaar als U11 trainer.   Na het 
behalen van mijn UEFA B diploma in 2010 had ik de ambitie om eens een ploeg in de 
bovenbouw te trainen.  Gedurende 5 jaar heb ik dan de combinatie U11/U17 gedaan.   
Om mijn voetballende zoon aan het werk te kunnen zien kon ik dit seizoen de U17 
jammer genoeg niet meer verder onder mijn hoede nemen. Daarop werd mij dan 
gevraagd of ik de functie jeugdcoördinator bovenbouw zag zitten.   
Op die manier hoop ik  mijn steentje te kunnen bijdragen in de verdere ontwikkeling 
van het jeugdvoetbal binnen KSCTM.  Met mijn ervaring probeer ik dan ook de trainers 
de nodige steun te geven op (extra) sportief vlak.  
Samen met de TVJO en de andere coördinatoren bepalen we het sportieve beleid voor 
de komende jaren.  Hopelijk kunnen we binnenkort dan nog  eens een EIGEN 
jeugdproduct aan het werk zien binnen de 1ste ploeg van Menen.  
 

Ik ben Björn Grouwet. Dit jaar ben ik actief als trainer van onze IPU12B.  
Toen mij gevraagd werd om daarnaast ook jeugdcoördinator middenbouw te zijn, heb 
ik niet geaarzeld: KSCT Menen is een mooie voetbalclub met traditie, met een zeer grote 
jeugdwerking, is een kwalitatief jeugdvoetbalverhaal aan het schrijven én... voetbal is 
een van mijn passies.  
Dat is niet meer gestopt vanaf het moment dat ik als 7-jarige jongen een lidkaart 
tekende bij Guido in zijn kantoor aan de oude molen 'De Goed Hoop'. Ik heb toen de 
jeugdreeksen doorlopen op de oude velden van het stadion Devos in de Kortrijkstraat.  
Later speelde ik nog in de eerste ploeg bij Toekomst Menen en VK Dadizele. Als de 
voetbalmicrobe blijft plakken nadat je de voetbalpensioenleeftijd hebt bereikt, dan 
wordt je gewoon (jeugd)trainer. Dat heb ik dus vorig jaar gedaan (GU11) en dat 
smaakte naar meer. Vandaar dat ik me graag engageer om het jeugdvoetbal in Menen 
mee te helpen organiseren en ontwikkelen. Daarom dat ik mij sinds vorig seizoen ook 
bijschool bij de Belgische voetbalbond (scouting, trainerscursus). Want als club vele 
honderden kinderen een sport mogen aanbieden is o zo waardevol.  
Ik geniet ervan elke keer als ik de kids aan het werk zie.  
Ik ben blij deel uit te maken van de KSCT Menen-voetbalfamilie. 

 
 

Ik ben Wim Baelen. Sedert dit voetbaljaar ben ik actief als trainer bij de IPU10. 
Voorgaande jaren was ik ook reeds trainer bij de U7-U8-U9. Vorig jaar werd mij de 
vraag gesteld om deel uit te maken van de sportieve cel, dit als jeugdcoördinator 
Onderbouw. Als een club zoals KSCT Menen die vraag stelt, dan twijfel je niet, en ga je 
vol enthousiasme aan de slag. 
 
Vroeger heb ik zelf de volledige jeugdrangen van KSK Geluwe doorlopen. Dit tot het 
moment de combinatie werk/voetbal niet meer mogelijk was en er een keuze diende 
gemaakt te worden. 
Ondanks de vele jaren non-activiteit bleef de voetbalmicrobe hangen. 
Initieel maakte ik gedurende een viertal jaar deel uit van de scoutingscel van Club 
Brugge KV. Daarna kwam ik in contact met KSC Menen en werd er eerst afgevaardigde 
bij de U7. 
 
Kort daarna ben ik gestart met de trainerscursus te volgen, en werd ik trainer bij de U7. 
Ondertussen zijn we bijgeschoold tot op het niveau ‘ Instructeur B ‘. 
Het blijft steeds een leuke uitdaging om de kinderen van onze traditieclub iets bij te 
brengen en ieder jaar onze spelertjes te zien evolueren. 

Dirk De Smet 
Jeugdcoördinator 
Bovenbouw 
KSCT Menen 
 
GSM 0478/418 146 
dirkdesmet74@outlook.com 

Bjorn Grouwet  
Jeugdcoördinator 
Middenbouw 
KSCT Menen 
 
GSM 0479/312340 
bjorn.grouwet@gmail.com 

Wim Baelen  
Jeugdcoördinator 
Onderbouw 
KSCT Menen 
 
T 0498/441 850 
baelen.wim@telenet.be 
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Sportieve update van onze Jeugdwerking  

Oudercontact  op 16 December 
 
Op vrijdag 16 december 2016 op Campus Vauban voor U7 t.e.m. U19 is er ‘oudercontact’ gepland 
vanaf 17 uur tem 19u30. 
Tijdens dit informatief gesprek worden alle aspecten uit de voetbalsport overlopen, een korte 
sportieve evaluatie gemaakt en enkele werkpuntjes naar de tweede helft van de competitie mee 
gegeven. Het is voor ons, als trainers, eveneens een kennismakingsmoment met de ouders van 
onze spelersgroep. Jullie mogen gerust jullie op – of aanmerkingen naar onze opleiding toe 
weergeven. 
Wij proberen dan in de mate van het mogelijke daar in de toekomst rekening mee te houden. 
 
Elke trainer heeft de spelers en ouders uitgenodigd. Je kan er ook genieten van een glühwein of 
jenever om de Kerstsfeer op te snuiven. Tot! 
 

Winterprogramma en tornooien 
* Onderbouw blijft verder trainen tot 16 december. 
* Middenbouw traint vanaf maandag 5 december 1x per week tot vrijdag 16 december. 
 *Bovenbouw rust vanaf 5 december. 
 
 De winterstop gaat in van vrijdag 16 december tot en met maandag 2 januari. 
 
**Opgepast! ** 
Aangezien dat de start van de 2de ronde voorzien is voor het eerste weekend van januari 2017, 
dan zal de bovenbouw terug de trainingen opstarten vanaf de laatste week van december 2016.  
 
Verschillende jeugdploegen uit Onderbouw nemen deel aan indoortornooien in de streek,  
wij wensen onze jeugdploegen veel spelvreugde en plezier. 
 

G-voetbal kids KSCT MENEN spelen 4-4 tegen Daring Brugge  

KSCT Menen is ook actief met een G-voetbalploeg. 
Onze kids speelden onlangs tegen Daring Brugge 
en beleefden de tijd van hun leven. 
 
Jill Nichelson, begeleidster G-voetbal aan het 
woord : “ De wedstrijd verliep zeer evenwichtig 
tussen 2 ploegen die er zin in hadden. Na de 
eerste 25 minuten stond KSCT Menen met 3-2 in 
het krijt. In de daaropvolgende 25 minuten 
scoorde KSCT Menen nog 2x. Met een eindstand 
4-4 was het feest voor iedereen. Jens, Yannis en 
Mathew namen de goals voor hun rekening.  
Het was een hele leuke wedstrijd, de kinderen 
hebben zich enorm geamuseerd. Meer van dat!” 
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Alle info van onze Jeugdwerking kan je terugvinden op  

www.ksctmenen.be ofwel op Facebook KSCT Menen  

JEUGDPARTICIPATIERAAD  
Op zondagmorgen 20 november was er onze Jeugdparticipatieraad die doorging op Campus Vauban.  
De raad werd voorgezeten door Rik Beghein, Els Verhoeven en Lydia Vanderhaeghe vanuit het 
Jeugdbestuur. Elke jeugdploeg vanaf U12 heeft een spelersafgevaardigde in de  
jeugdparticipatieraad. We laten Rik Beghein aan het woord.  
 
Wat is de bedoeling van deze Jeugdparticipatieraad ? 
 
Rik : “Het is een belangrijk instrument om de jeugdspelers actief te betrekken bij het club-gebeuren 
en op die manier hun binding met de club te versterken. Het laten meedenken en meewerken van de 
jeugdspelers in het beleid en organisatie van de club, bij het ontwikkelen, invullen, organiseren en 
uitvoeren van clubactiviteiten leidt op veel gebieden tot een win-win situatie.  
Dat is het doel van deze jeugdparticipatieraad binnen KSCT Menen-jeugdwerking.” 
 
Is dit een nieuw initiatief en wat zijn de voordelen? 
 
Rik: “Nee, dit is geen nieuw initiatief. De Jeugdparticipatieraad bestaat reeds sedert vele jaren in 
onze Jeugdwerking. Telkens organiseren we de eerste sessie na enkele maanden competitie. 
 
Wat zijn de voordelen? 
 
Rik: “Een actieve jeugdparticipatieraad biedt zowel voor de jeugdspelers als onze clubwerking 
belangrijke voordelen. 

- De jeugdspelers worden als volwaardige leden erkend. 
- Er ontstaan activiteiten die op de leefwereld van de spelers zijn afgestemd. 
- Er wordt een sfeer gecreëerd waarin de spelers zich ‘thuis’ voelen in de club. 
- De spelers worden in staat gesteld om vanuit hun eigen ideeën en inzichten, invloed uit te 

oefenen op hun eigen situatie. 
- Ze dragen medeverantwoordelijkheid over beslissingen. 
- De afstand tussen ‘bestuur’ en de spelers wordt verkleind. 
- De jeugdspelers leren onderhandelen en organiseren. 
- Een positieve feedback om de jongeren gemotiveerd te houden.” 

 
De vergadering verliep in een zeer open sfeer met een goede mentaliteit binnen de groep. 
Verschillende items werden in detail besproken zoals trainingen, toestand van alle materiaal, 
campus Ter Linde en Vauban, de nevenactiviteiten in groep, respect voor scheidsrechters.  
Verschillende aandachtspuntjes van onze spelers werden genoteerd en zullen aan bod komen 
binnen de volgende vergadering van het jeugdbestuur. Via deze manier werken we in realiteit aan 
onze slogan ‘SAMEN STERK’ en dit kan alleen maar onze club ten goede komen.  

 
We wensen de aanwezige spelers te bedanken voor hun inbreng namelijk  
IPU12A – Keano Dedrie, IPU12B – Clement Grouwet IPU13A – Finn Wastyn, IPU13B - Nenad 
Denorme, IPU15 – Dante Gravina, IPU16 - Yorben Meijer. Waren afwezig op onze raad:  
IPU14 – Nastja Dumarey en IPU17 – Nicolas Dumoulein, zij hadden ongelijk.  

http://www.ksctmenen.be/
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Activiteiten 

De Jeugdwerking organiseert elk seizoen extrasportieve activiteiten om onze jeugdkas te 

spijzen. Noteer alvast de volgende leuke activiteiten in uw kalender:  

17.00 – 22.00 : Oudercontact voor alle 

jeugdspelers op Campus VAUBAN, met 

de verdeling van de jaarkalenders en 

mogelijkheid tot genieten van warme 

choco, hotdogs, jenever en glühwein. 

Vrijdag 16 December 2016   

Terugblik op onze 1st KSCT Menen Quiz  

De 1e KSCT Menen Quiz was GESLAAGD: tof, leuk, gezellig en bovenal leerrijk.   
 
Dikke pluim voor quizmaster Frank van de Wiele en onze KSCT organisator Kris Vangheluwe.  
 
Alle 80 deelnemers gingen naar huis met big smile en een goodie bag...  
Dankzij onze vele sponsors, en dan in bijzonder aan Friethuis, NV Deleye en Frank Vereecke.  O’Hazar, 
Bueno , Casa Mundo , Brandstoffen Fournier , De Kleine Bassin, Colruyt , Buurtslagers , Brantano , .... 
zonder jullie is het niet mogelijk zo'n evenement te organiseren .  

 
 Ook dikke merci  aan alle   
 sympathisanten en KSCT medewerkers. 

Proficiat aan de winnaars van onze 1ste 
KSCT Menen Quiz :  Sandro Deleye, 
Philippe Barbry, Nicolas Dumoulein en 
Louis Declercq. 
 
We kijken alvast uit naar de volgende 
editie. 
 

WINTERFESTIJN  en Nieuwjaarsreceptie 

voor alle jeugdspelers en ouders op Campus 

VAUBAN, meer info volgt in Januari. 

Zaterdag 28 januari  2017   

Op 1 en 6 december 2016 organiseerde onze Jeugdwerking 2 workshops 

voor medische zorg rond ‘Reanimeren en Eerste Hulp’, die veel bijval 

had.  Wij stimuleren HARTVEILIG ….  

Een mensenleven is onbetaalbaar, vandaar dat  ook werken en kunnen reanimeren met  

AED toestel aanwezig op Campus Ter Linde en Campus Vauban geen overbodige luxe is.  
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HAPPY 2017 !  

PRETTIGE EN WARME FEESTDAGEN !  

High 5 Ouders 
Scheidsrechters onderbouw:  
Voor de categorie U7 t.e.m. U9 zullen we na 
nieuwjaar geen scheidsrechters meer 
aanduiden.  
We willen hiermee de sportieve 
zelfredzaamheid van de spelertjes bevorderen. 
Op school en op training spelen ze immers ook 
wedstrijdjes zonder scheidsrechter.  
De jeugdvoetballer  staat steeds centraal 
binnen onze jeugdopleiding waarbij het 
wedstrijdresultaat van ondergeschikt belang is. 
Het spreekt voor zich dat de trainers en 
teambegeleiders hier een voorbeeldfunctie 
hebben en zij dienen tussen te komen indien 
nodig.  
We rekenen alvast op veel high5 ouders. 

  • Is regelmatig aanwezig op wedstrijden    
     en trainingen 
  • Geeft nooit kritiek op coach of spelers 
  • Moedigt alle spelers aan 
  • Stelt niet de vraag ‘Heb je gewonnen?’,  
      maar ‘Was het plezant?’ 
  • Is een deel van de club 
  • Stimuleert kind naar zelfstandigheid 
  • Geeft vertrouwen aan de club 
  • Toont respect voor iedereen  
  • Is positief 
  • Kent zijn of haar rol: ouder  
     (geen coach of scheidsrechter) 

Een High 5 Ouder 



 

 

Bedankt aan alle jeugdsponsors ! 
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Verantwoordelijke uitgever KSCT Nieuwsbrief : Jeugdbestuur KSCT Menen 

Bedankt aan alle jeugdsponsors ! 


