
 

Nieuwsbrief november 2017 

Voorwoord  
Jeugdvoorzitter  

Geachte spelers en ouders, 
  

Na alle voorbereidingen te hebben getroffen voor de 
start van het nieuwe voetbalseizoen, werd op 19 
augustus 2017 de officiële start gegeven met onze  

“Family Happening” op Campus Ter Linde.  
 

Het werd net als verleden jaar terug een enorme 
meevaller. Onze jeugdploegen werden voorgesteld, 

de vriendschappelijke wedstrijden gingen door, er 
was muziek, drank en plezier. De enige negatieve 
noot was het ontbreken van een “kunstgrasveld” 

beloofd door het Stadsbestuur. 
 

We zijn 4 maand ver in het seizoen. Het is een 
verdeeld succes naar resultaten toe. De meerdere 

ploegen hebben het zeer moeilijk op interprovinciaal 
niveau. Doch met de terugronde in zicht zullen we 
met de meerdere ploegen een niveau lager inschrijven 

zodoende het wedstrijdplezier en spelvreugde terug 
aan te wakkeren. Anderzijds zijn er positievere 

resultaten bij onze provinciale en gewestelijke 
ploegen. 

[Date] 

Meer nieuws! 

** Oudercontact ** 

voor elke jeugdspeler 

en de ouders U7 – U21  

 

15 december 2017 

Op Campus VAUBAN 

 

Noteer alvast deze 

datum. Meer info volgt 

via uw trainer. 
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Jeugdwerking 

KSCT Menen 

 

Prettige 

Feestdagen! 

 

Een gezond, 

sportief en 

schitterend 2018! 
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Voorwoord van onze Jeugdvoorzitter…  
 
Ik vraag dan ook aan elke jeugdspeler op zijn niveau de moed niet te verliezen. Verder trainen, 

inzet tonen en de wil om er te komen, zullen leiden tot resultaten. Ook de ouders kunnen daarin 
een grote steun zijn. Blijf uw zoon aanmoedigen, maak naast het veld eveneens een gehecht team 

van supporterende ouders. Dit zal zeker een flinke por in de rug zijn van de motivatie voor onze 
kinderen. Wat elders kan, moet ook bij ons kunnen. 
 

Nog enkele weken en de “winterstop” staat voor de deur. Als club doen we terug de inspanning 
om zoveel als mogelijk indoor te trainen.  

* Voor de onderbouw zal dit 2x per week gebeuren;  
* Bij de middenbouw wordt afwisselend 1x indoor en 1x buiten getraind; 

* De bovenbouw traint gewoon verder outdoor.  
 
De verdere uitwerking zal medegedeeld worden door de trainers en de technische staf.  

Tijdens de winterstop gaan er ook “indoortornooien” her en der door. We nemen zeker deel met 
enkele ploegen aan tornooien, vandaar noteer deze data in uw agenda voor deelname.  

Het tornooischema voor elke ploeg staat volledig uitgewerkt verder in deze nieuwsbrief. 
 

Om alle sportieve activiteiten verder financieel te kunnen ondersteunen, worden er nog enkele 
evenementen georganiseerd door onze Jeugdwerking KSCT Menen.   

De eerstvolgende activiteit voor december wordt onze KERST PRALINE verkoop. 

o Er zal mogelijkheid zijn om onze Kerstpralines online te bestellen. 

o Op  zondag 17 december in de voormiddag gaan we een “deur-aan –deur” verkoop 

in stad Menen organiseren met alle ploegen van onze Jeugdwerking. Hopende 

maakt elke jeugdspeler zich vrij om te helpen en deze actie te steunen zodat dit kan 

leiden tot een succes. 

We zitten soms in een periode met tegenslag, ontgoocheling, doch als iedereen alles zoveel 

mogelijk op een positieve manier benaderd, zal deze donkere sportieve periode plaatsmaken voor 

een nieuw hoofdstuk. Samen Sterk is onze leuze! 

  
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. 

 
Verder wens ik iedereen verder een sportief seizoen toe en mogen we elkaar meermaals 

ontmoeten op één van beide Campussen. 

Ik wens jullie Prettige Feestdagen en  

een gezond, sportief en schitterend 2018!  
 

 

Patrick Soete 

Jeugdvoorzitter KSCT Menen 
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Sportieve update  

Winterprogramma – Indoor Tornooien 

 
Onze jeugdploegen nemen deel aan de volgende Indoor Tornooien gedurende  

de maanden december 2017 – januari 2018.  
Noteer alvast deze data in jullie kalender en supporter uw ploeg naar een 

sportieve glansprestatie. 

Winterstop en start trainingen 
 

* Onderbouw blijft verder trainen tot 15 december. 

* Middenbouw traint vanaf maandag 4 dec 1x per week tot vrijdag 15 december. 
* Bovenbouw rust vanaf 5 december. 

 

  De winterstop gaat in van vrijdag 15 december tot en met maandag 1 januari. 
 

Afhankelijk van de start van de 2de competitieronde (1ste weekend van januari 

oftewel 2de weekend van januari) zal de bovenbouw de trainingen heropstarten  
in de laatste week van december 2017. 
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Alle info van onze Jeugdwerking kan je terugvinden op  

www.ksctmenen.be ofwel op Facebook KSCT Menen  

Oudercontact  op 15 december 
Op vrijdag 15 december 2017 op Campus Vauban voor U7 t.e.m. U21 is er 
oudercontact gepland vanaf 17u30 tot en met 20u. 

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 meegegeven.  

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 zal de spelers en ouders uitnodigen. Tot binnenkort! 

Sportieve update  

Beker van België 
Onze jeugdploegen nemen deel aan de Beker van België en Jeugdcup Nieuwsblad.  
Alle wedstrijden gaan door op woensdagavond op Campus Ter Linde.  

Op 8 november hebben verschillende KSCT teams hun wedstrijd gespeeld.  

* GU10 winnen in de jeugdcup Nieuwsblad 4-1 tegen Hooglede en hebben  
   zich geplaatst voor de 1/8 finales van de Jeugdcup  

* Lembeek - IPU12 resultaat 3-1 in Beker van België,  

* IPU11 - Zelzate 2-2 (3-2 na strafschoppen) gaan door naar volgende ronde. 
 

Proficiat aan alle jeugdspelers, delegues en trainers!  

U6 Voorprogramma 
Onze U6 jeugdspelertjes hebben tijdens de maanden Sept-Okt-Nov 2017 al 

verschillende voorprogramma’s verzorgd van onze Fanion 1e ploeg KSCT Menen. 

Het is altijd verwarmend om deze talentjes aan het werk te zien. Een voorsmaakje… 

http://www.ksctmenen.be/
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In de bloemetjes  … Lydia 

Lydia is onze KSCT medewerker die zich inzet met 

hart en ziel voor onze Jeugdwerking en KSCT 
Menen.   
Als kledijverantwoordelijke zorgt zij elke week voor 

de was van alle competitietruien van onze 20 
jeugdploegen en de organisatie van alle 

teampakketten voor elke wedstrijd. Voor en tijdens 
het seizoen is zij begaan met het kledijpakket van elke 

jeugdspeler, de pasmaten, de bestelling en de uitdeling 
ervan.  
Via deze weg wensen we dan ook LYDIA te 

bedanken en in de bloemetjes te zetten voor haar 
dagelijkse inzet, achter de schermen van onze 

Jeugdwerking.  

Lydia, een dikke merci en chapeau !  
Enorm veel respect voor de jarenlange inzet van ons 

allen … 

Sportieve weetjes  

Nieuwe trainer voor U17 ploeg 
Birger De Brabanter is de nieuwe trainer 
van KSCT Menen voor onze IP ploeg 

U17. Birger bezit een UEFA B diploma en 
heeft reeds ervaring opgedaan bij IP 

ploegen in Gullegem, Wevelgem. etc.  
Birger van harte welkom en veel succes!  

Kinesiste voor Jeugdwerking 
Op elke dinsdag en donderdag van 18:30 

tot 20:00 Campus Ter Linde. 

 

Enkel na afspraak T 0498/598 8 67 of 

alicederyckere@hotmail.com 

Kleed je warm  
Aan al onze jeugdspelers:  
kleed je voortaan voldoende warm om te 

trainen.  
Geen korte broek en korte mouwen meer! 

 #blessurepreventie 
 

Extra kledij bestellen 
Extra kledij  kan besteld worden bestellen 

bij Lydia Vanderhaeghe, Lydia is 

telefonisch bereikbaar op:  
GSM 0497/905 211 en  

via email : ronnyvermeesch@hotmail.com 

Like KSCT Menen op Facebook! 
Onze 1000ste pagina like kwam van 

niemand minder dan Dieter Meulenyzer!  
#opnaar2000likes 
#nodigjevriendenuitomksctmenenleuktevin

den 
check facebook.com/ksctmenen  

 

Drink voldoende 
Drink voldoende water, sportinspanningen 

vragen een grotere vochtbehoefte dan de 
aanbevolen 1.5l die we in normale 

omstandigheden zouden moeten drinken. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/blessurepreventie
mailto:ronnyvermeesch@hotmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/opnaar2000likes?source=feed_text&story_id=514290382261162
https://www.facebook.com/hashtag/nodigjevriendenuitomksctmenenleuktevinden?source=feed_text&story_id=514290382261162
https://www.facebook.com/hashtag/nodigjevriendenuitomksctmenenleuktevinden?source=feed_text&story_id=514290382261162
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KSCT Menen… op weg naar de top    

Onze fanion ploeg van KSCT Menen heeft de juiste versnelling gevonden en stoot 

door in de maand november naar de top 2 van het klassement in 3de Klasse A. 
 

In de laatste wedstrijden werden verschillende ploegen aan de kant gezet met  
duidelijke overwinningen geboekt tegen  

11 november FC Lebbeke – KSCT Menen :  0 – 2 
19 november KSCT Menen – VK Ninove :  2 – 1 

26 november FC Mariekerke – KSCT Menen : 1 – 2 

 

Kom supporteren voor onze Fanionploeg op Zondag 3 December om 15u30  

voor de wedstrijd KSCT Menen – SC Grimbergen. 

 

Je kan genieten van een HERFSTDINER vanaf 11u30 verzorgd door Karel  
voor de prijs van 45 Euro inbegrepen, apero, voorgerecht, hoofdgerecht, aangepaste 
wijnen, dessertbord en koffie met versnaperingen. 

 

 

 

 
…. 
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KSCT Menen: 3 jeugdproducten in wedstrijdkern    

Afgelopen zondag nam onze eerste ploeg van KSCT Menen de maat van FC 

Mariekerke. Met die zege zetten we een unieke reeks van 21 op 21 punten neer.  

7 overwinningen op rij dus, met 16 doelpunten voor en slechts 2 tegen.  
KSCT Menen zit in een positieve flow en hoopt die zo lang mogelijk aan te houden. 

Wat voor de mensen van de jeugdwerking van 

KSCT Menen alles nog mooier maakt, is de 
aanwezigheid van 3 spelers uit de eigen 

jeugdopleiding in de wedstrijdkern van 

afgelopen zondag.  

 

Naast clubmeubelstuk en vice-kapitein  

Ward Vanaudenaerde (28), waren dat zondag  

Josias Musenge (18) en Senne Demedts (18). 

Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (TVJO) Frederik Dumont:  

 

“De afgelopen jaren heeft KSCT Menen enorm geïnvesteerd in haar jeugdopleiding. 
We evolueerden met onze jeugdwerking ondertussen naar het interprovinciale 

niveau en dat met bijna uitsluitend spelers van Menen. Het wedstrijd- en spelniveau 

van onze jeugd gaat de hoogte in. En dat is goed voor onze eerste ploeg.  
 

Dat de sportieve staf van het eerste elftal de kwaliteiten van de eigen jeugdproducten 

erkent, maakt de cirkel rond voor ons. Een pluim ook voor onze trainer Pascal 
Verriest, die meegaat in dit mooie verhaal: wie doet het hem voor in het nationale 

voetbal, 3 spelers uit eigen jeugd brengen?  

 
Dit geeft ons moed en sterkt ons in de overtuiging dat we met onze jeugdopleiding 

de goede weg zijn ingeslagen.  

Het is bovendien onze gezonde ambitie om in het kader van een continue 
doorstroming volgend seizoen een beloftekern met bijna uitsluitend eigen 

jeugdspelers samen te stellen.” 
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Terugblik op onze 1st Matchball Party   

De 1e editie van onze KSCT Menen Matchball Party was zeker en vast GESLAAGD: 

tof, leuk en veel ambiance voor jong en oud.  Alle aanwezigen hebben genoten. 
We kijken alvast uit naar een 2e editie volgend jaar. 

 

Wij wensen alle aanwezigen te bedanken voor de steun en daarnaast ook een  
dikke merci  aan de organisatoren van KSCT jeugdwerking, alle sympathisanten en 

KSCT medewerkers. 

 

Alle foto’s van de Matchball Party zijn te  
consulteren op de website van  

Corez Photography via  
Photos by Kilian Lietaert 

//www.corezphotography.be 

 
 

http://www.corezphotography.be/
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Activiteiten 

Zondag voormiddag 17 december doen we met 

alle jeugdspelers een deur-aan-deur verkoop in 

centrum Menen ten voordele van onze 

Jeugdwerking. 

We verkopen Kerst Pralines aan 7 Euro, we 

verkopen deze ook online. We hopen op jullie 

medewerking en aanwezigheid.  

Meer info volgt per ploeg. 

Wintervest of coachjas… voor nieuwe spelers    

Omwille van de grote vraag naar een wintervest/coachjas door onze nieuwe spelers,  

hebben we als jeugdbestuur beslist om de mogelijkheid te bieden om deze coachjas/wintervest aan 
te kopen. Je kan deze wintervest/coachjas aankopen tegen de kostprijs van 40 Euro of 50 Euro 

afhankelijk van de maat:  Maat 128 - 164 = 40 Euro, maat S - 3XL =  50 Euro   
 

* Woensdag 29 november tussen 16u30 tem 18u30 kan je de coachjas komen passen op Campus 

Vauban bij kledijverantwoordelijke Lydia. Op de afspraak dien je de kostprijs cash en volledig te 
vereffenen aan Lydia.  

Enkel wanneer er betaald is, dan zal de bestelling met pasmaat  
doorgegeven worden aan onze leverancier.  
Jullie worden verwittigd wanneer de coachjas ter  
beschikking ligt bij KSCT Menen. 

 

 

 
…. 

Verkoop KERST PRALINES  

Zondag 17 december 2017   

KSCT Menen Jeugdwerking zal aanwezig 

zijn op de Kerstmarkt in Ons Dorp Menen 

op zondag 17 december 2017.   

Iedereen is van harte welkom op onze stand. 

KERSTMARKT ONS DORP 

Zondag 17 december 2017   



 

 

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

Bedankt aan alle jeugdsponsors! 


