
 

Nieuwsbrief Maart 2018 
Voorwoord  
Jeugdvoorzitter  

Beste leden, ouders en sympathisanten, 

 

Het 2de luik van de competitie is reeds gestart en 

werden bepaalde categorieën bewust een niveau 

lager ingedeeld, zodoende dat we meer 

evenwichtige wedstrijden hebben en dit komt ook 

de spelvreugde tegoede. 

 

Na nieuwjaar begint voor het Jeugdbestuur en de 

Sportieve Cel het nieuwe voetbalseizoen  

2018-2019. Alle voorbereidingen worden reeds 

getroffen.  

Dit gaat van sponsoring, aanwerven van onze 

nieuwe leden, aankoop sportmateriaal, het 

samenstellen  van de spelerskernen tot het 

uitwerken van de trainingsschema’s en de 

oefenwedstrijden.  

 

U merkt het, werk genoeg voor de beleidsmensen 

om tijdig klaar te zijn met het huiswerk.  

[Date] 

Meer nieuws! 

** Oudercontact ** 

 

Evaluaties voor alle 

jeugdspelers met de 

ouders op 

Vrijdag 23 maart  op 

 Campus Vauban. 

 

Neem uw Kids-ID mee. 
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Jeugdwerking 

KSCT Menen 

 

Noteer  

Zaterdag 5 mei ! 

 

FIFA18 tornooi 

Kubb tornooi, 

Spaghetti 

Festijn ! 
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Voorwoord van onze Jeugdvoorzitter…  
 
Buiten het sportieve staan er nog enkele clubactiviteiten op het programma: 

 

1.       Actie Schijt je Rijk. 

Met de apotheose op zondag 29 april: dan wordt na de wedstrijd van de 1ste ploeg 

een koe op het veld gebracht, alvorens het de week erop verdwijnt voor de aanleg 
van een kunstgrasveld. 

 

2.       DuiveltjesHappening 2 april. 
Op paasmaandag gaat onze jaarlijkse Duiveltjes Happening door. KSCT Menen is 

telkens vertegenwoordigd met 2 ploegen per leeftijdscategorie. Kom massaal de 
kids aanmoedigen. 

 

3.       Preminiementornooi 1 mei. 
Op 1 mei verwachten we eveneens jullie massale aanwezigheid op het 
Preminiementornooi. 

 

4.       Fifa18 Tornooi & Kubb tornooi gekoppeld aan een Spaghetti-Festijn. 
Dit festijn gaat door op Zaterdag 5 mei. Dit is dé gelegenheid om allen te samen 

kids – ouders – trainers en jeugdbeleid het seizoen 2017-2018 met een positieve 

noot af te sluiten. 

 
Zoals u ziet worden buiten het sportieve nog enkele extra-sportieve activiteiten 

georganiseerd door het jeugdbestuur.  
Hopende kunnen we rekenen op een grote opkomst bij alle initiatieven, wat de 

jeugdkassa helpt spijzen en ook blijk geeft van waardering voor de initiatiefnemers.  

 

Lees zeker de volledige nieuwsbrief door, de activiteiten als deelname 

outdoortornooien worden gedetailleerd voorgesteld en ook nog andere interessante 
artikels. 

 

 

Ik wens jullie verder nog veel sportief genot !  
 
 

Patrick Soete 

Jeugdvoorzitter KSCT Menen 
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Sportieve update  

Tornooi programma  van onze KSCT Jeugdploegen 
Onze jeugdploegen nemen deel aan de volgende Tornooien bij de collega’s 
voetbalclubs in de streek gedurende de maanden April - Mei  2018.  

Noteer alvast deze data in jullie kalender en supporter uw ploeg naar  

een sportieve glansprestatie. 

Jeugdwerking van KSCT Menen organiseert  

 Op Paasmaandag 2 April 2018 onze Duiveltjes Happening U7-U8-U9 

met 30 voetbalploegen uit de omliggende streek. 

 Op 1 Mei 2018 onze Preminiemen Tornooi U10 – U11 met 24 teams. 

Kom onze jeugdspelers aanmoedigen naar de overwinning !  
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Alle info van onze Jeugdwerking kan je terugvinden op  

www.ksctmenen.be ofwel op Facebook KSCT Menen  

Paasvoetbalstage  9-10-12-13 April voor spelers en keepers 
 

Wanneer ?  Van maandag 9 t/m vrijdag 13 april 2018 (niet op woensdag 11 april)  
   vanaf 8:30 tot en met 16:30 

 

Waar ?  KSCT Menen Campus Vauban – Waalvest 136 te Menen 

 

Wie ?   Voor jongens en meisjes van 5 tot 16 jaar 
Het maximal aantal deelnemers is 120 veldspelers en 20 keepers 

 

Deelnemen ?  Kostprijs = 100 Euro (90 euro voor 2de kind uit eenzelfde gezin) 

 

Praktisch ?  Picknick meebrengen voor de middag.  
Kids krijgen een tussendoortje in de voormiddag (snack en drankje).  

 

Inschrijven ?  Online op de website van ksctmenen.be 

 

Sportieve update  

Gedurende de maanden Januari en Februari 2018 hebben we  een Audit doorlopen 

van onze KSCT Jeugdwerking door het externe bureau Foot Pass. Deze audit  
gebeurt elke 3 jaar om de kwaliteitscriteria voor het Interprovinciaal voetbal label 

te checken voor elke club. Dit gebeurt aan de hand van een lijvig dossier van onze 

jeugdwerking, sportief, organisatorisch, jeugdcoördinatie, wedstrijdevaluaties en 
trainingsevaluaties ter plaatse, interviews op onze 2 Campussen van de club, etc.  

 

Wij hebben er alle vertrouwen in en begin April verwachten we het resultaat van 
deze Audit voor ons Interprovinciaal Label voor de komende 3 seizoenen. 

 

http://www.ksctmenen.be/
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Data om in het oog te houden  

Sportieve weetjes  

Oudercontact en Evaluaties op 23 Maart 
We plannen onze evaluaties voor elke jeugdspeler en oudercontacten in de week voor het 

Paasverlof namelijk op Vrijdag 23 maart.  

Meer info zal verspreid worden via elke jeugdtrainer. 

 

Inschrijvingsdata volgende seizoen 
 Woensdag 11 april : inschrijvingsdag voor nieuwe leden 

 Woensdag 18 april : algemene inschrijvingsdag  

 

Zaterdag 5 mei 2018 : Afsluit moment voor alle jeugdploegen, 

jeugdwerking, ouders en supporters 
Om het voetbalseizoen 2017-2018 gezamelijk af te sluiten, organiseert de KSCT 

Jeugdwerking op Park Ter Walle een KUBB tornooi en een FIFA18 tornooi  

voor alle jeugdspelers, ouders, trainers, coordinatoren, medewerkers en supporters. 

Aansluitend voorzien we een gezellige Spaghetti avond. 
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KSCT Menen : Kunstgrasveld en piste op Vauban    

Het stadsbestuur besliste in december om de sportsite van het Vaubanstadion een flinke 

opknapbeurt te geven. Om de sportclubs die daar actief zijn te ondersteunen in hun werking 

komt daar een kunstgrasveld, een nieuwe atletiekpiste in kunststof en een nieuw sanitair blok 

met kleedkamers. Alles samen een investering van 850.000 euro. De werken starten begin mei. 

De noodzaak voor meer en vooral een betere sportinfrastructuur leeft al langer op het 
Vaubanstadion. De atletiekpiste is danig verouderd en bij momenten – vooral bij regenweer – niet 

bruikbaar voor trainingen. Dat heeft een nefaste impact op de werking van de atletiekclub die daar 
actief is. Daarnaast is er nog het hoofdvoetbalveld dat momenteel weinig gebruikt wordt om de 

bespeelbaarheid ervan te kunnen garanderen voor thuiswedstrijden van KSCT Menen. 

Nieuw kunstgrasveld 

Daarom gaat het stadsbestuur samen met het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Menen op het 
hoofdveld een kunstgrasveld aanleggen.  

Dankzij deze realisatie zal dat veld minstens 10 keer zo veel kunnen gebruikt worden.  
Voorbeeld: in de 3de week van november werd dat veld 3 uur gebruikt. Een kunstgrasveld kan 

maar liefst 30 tot 35 uren gebruikt worden. Het is namelijk zo goed als weersongevoelig (enkel bij 
sneeuwval kun je niet trainen), het biedt maximaal speel- en trainingscomfort en het is zeer 

onderhoudsvriendelijk. Én het is ook ruimtebesparend: dankzij de hoge bespeelbaarheid en 
speelzekerheid biedt een kunstgrasveld een bijkomend voordeel, namelijk dat 1 kunstgrasveld 3 
natuurgrasvelden vervangt!  

Een opsteker dus voor onze jeugdwerking van de voetbalclub, die er niet alleen zal kunnen 
trainen, maar ook wedstrijden op zal kunnen afwerken. Het kunstgrasveld zal voldoen aan de 

recentste normen: zo zal het kunstgrastapijt niet met zwarte rubberballetjes, maar met gedroogd 
gekalibreerd kwartzand en kurkgranulaat gevuld worden. 

Nieuwe looppiste in kunststof 

Ook de atletiekpiste wordt binnen dit project aangepakt. Naast het probleem van afgelaste 
trainingen voldoet de huidige looppiste ook niet aan de officiële afmetingen om wedstrijden te 

kunnen organiseren.  
Een nieuwe 400 meter-piste in kunststof slaat twee vliegen in één klap.  
Heel specifiek komt er een 6-banensprintstrook, 4- banenpiste van 400 m en ruimte voor 

kogelstoten, verspringen en hoogspringen. De atletiekvereniging kan zo opnieuw een volwaardig 
aanbod aan disciplines op een kwalitatieve sportondergrond voorschotelen. 

Nieuwe kleedkamers 

Natuurlijk wordt ook de omgeving rond deze nieuwe realisaties opgefrist.  
Denk maar aan de omheining, de wandelpaden, de dug-outs, zones voor toeschouwers…  

En er komen ook 4 nieuwe kleedkamers bij: 2 voor de voetbalclub en 2 voor de atletiekclub.  

Daartussen voorziet het AGB Menen ook 2 ruimtes voor scheidsrechters en/of trainers. 

Meer info op website : menen.be  
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KSCT Menen  : Josias Musenge aan het woord    

Volgende thuiswedstrijd op Campus Vauban :  

 

Zaterdag 24 maart om 19u 

KSCT Menen  - FC Lebbeke  
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Weekend aan Zee van 29 juni – 1 juli    

Tijdens het weekend van 29, 30 juni en 1 juli 2018 gaan de “jongsten” van KSCT 

Menen terug op uitstap naar de Noordzee.  
Dit weekend wordt ingericht voor de U6 tot en met de U12 en krijgen dan ook de 

voorkeur tot inschrijving tot en met 20 mei. We zijn gehuisvest in Koksijde in de 

“MIDWESTER”.  
 
Inschrijven kan online op de website ksctmenen.be 

Misschien eventjes de locatie beschrijven: 
Dagaccommodatie 

 De eetzaal met veranda heeft een capaciteit van 70 personen. 
 De dag zalen zijn op het gelijkvloers en het tuinniveau gesitueerd en audiovisueel materiaal 

is beschikbaar. 
 In de TV – zaal is de gezelligheid en huislijkheid troef. 

 

Slaapaccommodatie 

De slaapkamers zijn gelegen op de eerste en tweede verdieping : 8 kamers op de eerste verdieping 

en 8 kamers op de tweede verdieping. Met slechts 2, 3, 4 of 5 bedden per kamer is het gezellig 
logeren in de Midwester. Elke slaapverdieping is uitgerust met voldoende sanitair en douches; er is 

wasgelegenheid op de kamers. 

Speelmogelijkheden op het domein 

 een grote zandbak met amfitheater 
 een speelweide met picknicktafels en volleybalnet 
 een overdekt terras met pingpongtafel 

 In de onmiddellijke omgeving een onmetelijk groot speelgebied: Zee – Strand – Duinen 
 

Kostprijs: 95.00 euro per speler 

(de werkelijke prijs bedraagt 140 euro op basis van 40 deelnemers) 
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Weekend aan Zee van 29 juni – 1 juli    

 

Wat steekt er in de deelnameprijs? 
 busreis Menen – St-Idesbald – Menen 

 overnachting & maaltijden 

 de verzekering 

 verplaatsing met de tram heen-& terug naar Plopsaland 

 bezoek aan Plopsaland 

 waterpret in het recreatie bad “Hoge Blekker” te Koksijde 

 racen met de billenkarren 

 genieten van een ijsje 

 

 Online inschrijven op de website van ksctmenen.be 

 

Hoe betalen? 
Via overschrijving op het rekeningnr. 465-9354421-64, met volgende vermeldingen in 

onderstaande volgorde: “Weekend aan Zee”; naam en voornaam van uw zoon; 

leeftijdscategorie (bv U7) 
 

Opgepast er zijn maar 50 plaatsen ter beschikking,  

m.a.w. de eerste 50 zijn zeker van deelname aan het Weekend aan Zee. 



 

 

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 ! 


