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Alle info rond: 
 

Lidgeld, nieuwe spelers, reglement, afspraken en 
richtlijnen voor ouders, wedstrijden en tornooien alsook 
onze panathlonverklaring 
 
Vind je in de volledige versie van de infobrochure op onze website onder 
https://www.fchsinaai.be/documenten/ 

 

  

https://www.fchsinaai.be/documenten/
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Inleiding 

KFC Herleving Sinaai is een ambitieuze voetbalclub in het Waasland waar een 

familiale sfeer met een gezond financieel beleid en een open communicatie centraal 

staat en waarbij de jeugd een degelijke technische en tactische opleiding krijgt. 

Het dynamisch jeugdbeleid legt de focus voornamelijk op een voetbaltechnische en 

tactische opleiding met als uiteindelijk doel de doorstroming van zoveel mogelijk eigen 

jeugd naar het eerste elftal van KFCH Sinaai. Het eerste elftal is momenteel een vaste 

waarde in 2e provinciale. Als club werken wij eraan om de eigen jeugd te kunnen 

opleiden om hen op jonge leeftijd te kunnen integreren binnen onze eerste ploeg. 

 

Afgelopen seizoen werden een aantal nieuwe projecten opgestart binnen onze club. 

Eerst en vooral de oprichting van een evenemententeam dat instaat voor de 

organisatie van enkele evenementen. De fandag was een enorm succes, dat ook dit 

seizoen zal herhaald worden, ditmaal op 7 september 2019. Ook dit seizoen gaat het 

evenemententeam zich volop inzetten om enkele activiteiten op te zetten om een echt 

clubgevoel te creëren en onze leden de mogelijkheid te geven zich altijd te amuseren.  

 

Aangezien het belangrijkste doel altijd de ontwikkeling van onze eigen leden is 

geweest, gaan we dit seizoen als club een andere weg inslaan. Om een volgende stap 

te zetten in onze jeugdwerking, gaan we samenwerken met Geert Dirinck, die ons met 

al zijn ervaring gaat ondersteunen om deze stap te zetten. In de loop van het seizoen 

zullen verscheidene initiatieven genomen worden als gevolg hiervan.  

 

Vorig seizoen hebben we reeds een technische training onder leiding van Geert Dirinck 

gehad op een zondagochtend, waar meer dan 100 leden het beste van zichzelf 

gegeven hebben, wat bij iedereen smaakte naar meer, wat dit seizoen ook zal 

gebeuren. Onze filosofie bestaat erin dat de expertise van anderen onze opleiding 

alleen maar kan verbeteren, en de samenwerking met Geert Dirinck is hierin alvast 

een heel grote stap. 
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Het afgelopen seizoen is ook gebleken dat communicatie van uiterst groot belang is. 

Als club en als jeugdcel hebben we als objectief voor dit seizoen onszelf opgelegd 

hieraan te werken, teneinde misverstanden te voorkomen en ten allen tijde 

duidelijkheid te kunnen brengen. Bij vragen/opmerkingen/suggesties, kan u ook altijd 

terecht bij de jeugdcel. Verderop in deze brochure vindt u ook de rolverdeling terug 

binnen onze club, zodat u altijd weet waar u terecht kan. 

 

Wij staan open voor alle jongeren ongeacht hun filosofische, religieuze of culturele 

achtergrond en wensen een omgeving te creëren waarin de spelers, ouders, familie, 

supporters, trainers, afgevaardigden en alle andere medewerkers zich welkom en thuis 

voelen! 
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Spelersgroepen 

We hebben vele jeugdploegen die aantreden op gewestelijk niveau (vanaf U6 tot en 

met U17). Doelstelling hierbij is om spelers uit eigen jeugd een degelijke basis te 

bieden ter voorbereiding van voetbal op een hoger niveau.  

 

Aangezien niet iedere speler zich ontwikkelt aan dezelfde snelheid, is het belangrijk 

een opleiding te kunnen bieden aan onze jeugdspelers die op ieders maat is 

aangepast. Vandaar dat wij als club geloven dat een verdeling op basis van niveau de 

ideale stap is in de ontwikkeling van onze spelers. Dit houdt niet in dat deze spelers 

niet meer samenspelen of de spelers die zich sterk ontwikkelen geen kans krijgen om 

door te groeien, integendeel zelfs, door de maandelijkse evaluatie van alle spelers 

worden deze groepen elke maand herbekeken.  

 

Concreet houdt dit in dat bij meerdere ploegen in dezelfde reeks nog steeds zal worden 

gewisseld, maar dat de groep spelers die wisselt gedurende het seizoen afhankelijk is 

van een maatstap bepaalt door de evaluatie. Afhankelijk van het niveau zullen dus 

meer spelers ofwel een vaste plaats in de ploeg op basisniveau of een vaste plaats op 

hoger niveau hebben (indien van toepassing). Ook deze spelersindeling zal dus 

periodiek geëvalueerd worden door de trainers en de jeugdverantwoordelijken. 

 

Vanaf onze U15 kiezen we er als club voor om, als er meer dan 1 ploeg of 

leeftijdsgroep is, de spelertjes in eerste instantie op te delen volgens leeftijd (U14 en 

U15) en indien dit niet mogelijk is op basis van hun niveau. Let wel, deze indeling is 

zeker niet definitief en zal periodiek geëvalueerd worden door de trainers en de 

jeugdverantwoordelijken. 
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Pleinindeling 

Hieronder vind u een grondplan dat verduidelijking brengt wat betreft terreinnummers 

en ligging. 
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Trainingen 

• Aanwezigheid: 

Elke speler dient minstens 5 min. voor aanvang van de training aanwezig te 

zijn. Wij vragen ook aan de ouders om uw kind na training tijdig te komen 

afhalen.   

• Afwezigheid: 

Gelieve de trainer te verwittigen indien uw kind niet aanwezig kan zijn. Een niet-

gemelde afwezigheid kan resulteren in een niet-selectie voor de komende 

wedstrijd. 

• Materiaal:  

Het gebruikte materiaal dient onmiddellijk na de training en in propere staat 

terugbezorgd te worden aan de materiaalmeester. De verplaatsbare 

voetbaldoelen worden van de terreinen verwijderd en dienen slotvast 

achtergelaten te worden na de trainingen 

• Kleedkamers: 

Aan de spelers vragen we om de kleedkamers zo netjes mogelijk te houden. 

(Bijv.  Voetbalschoenen buiten proper maken), de instructies van de 

verantwoordelijken strikt op te volgen en het intern reglement te respecteren. 

Vanuit de club zijn er na elke training kleedkamers + mogelijkheid om te 

douchen voorzien. Vanaf U15 is douchen verplicht na de training! 

• Tijdens de training is het dragen van scheenbeschermers verplicht  

 

 

 

Voetbal is een teamsport, zorg ervoor dat je 
alle afspraken nakomt en dat het team niet het 

slachtoffer wordt van het individu! 
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Trainingskalender 

 

      18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 

  
Terrein 

18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15   

                                

Maandag 2             U17       

  3         U13           

  3   U7 U15       

  5     U11               

  6     U12               

  7     U9                 

  8     
U10 

              

  9                   

Dinsdag 2             1e ploeg       

  3             reserven       

  8     U8                 

  9     Keepers Bovenb.                 

Woensdag 2             U17       

  3         U13           

  3   U7 U15       

  Tussen   Keepers Onderb.                     

 Tussen U6           

  5     U11               

  6     U12               

  7     U9                 

  8     
U10  

              

  9                   

Donderdag 2             1e ploeg       

  3             Reserven       

  4                 Zondagsreserven       

  8     Keepers Middenb.                 

  9     U8                 

Vrijdag 5     Auti               

  6     Auti               

  7     Auti               

  8     Auti               

 9     Auti              
Het uurrooster en pleinverdeling is onder voorbehoud. 
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Wedstrijden en tornooien 

• Data van de wedstrijden & trainingen zijn terug te vinden op de website van 

KFC Herleving Sinaai onder rubriek Soccer Online, via www.belgianfootball.be, 

via de app van Soccer Online of via de app van de KBVB Best of Belgian 

Footbal, ook terug te vinden onder BBF. 

• Bij uitwedstrijden wordt er in overleg met de trainer verzameld aan de club om 

zich zo naar de tegenstander te begeven. Indien u verhinderd bent om zich naar 

de club te begeven, gelieve dit zo snel mogelijk te melden aan de trainer opdat 

hij de praktische kant geregeld krijgt indien nodig. 

• De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van 

de trainer naar het veld. 

• Het dragen van de clubkledij van huidig seizoen is verplicht voor spelers en 

trainers. Indien dit niet wordt toegepast is de club in de mogelijkheid om sancties 

op te leggen. Opgelet! Onze trainers moeten hier het goede voorbeeld geven ! 

Ook zij kunnen sancties worden opgelegd indien zij zich niet aan de afspraken 

houden! 

• De trainer verlaat steeds als laatste de kleedkamer netjes, ook op verplaatsing! 

Dit wil NIET zeggen dat de trainer de kleedkamer moet kuisen!!! 

• Spelers kunnen hun eigen drinkbus meebrengen en deze vullen aan de 

automaat in de kleedkamer. Er worden geen flessen water ter beschikking 

gesteld. 

• Voor de ouders van U6 tem U8 wordt er maar 1 ouder / kind toegelaten in de 

kleedkamers. Vanaf U9 worden er geen ouders meer toegelaten in de 

kleedkamers. Voor de spelertjes van U8 voorzien we hier een overgangsjaar. 

Bedoeling is om na nieuwjaar te starten met nog max.2 ouders + trainer in de 

kleedkamer, dit ter voorbereiding op seizoen bij de U9. 

• Ga bij thuiswedstrijden niet te dicht op het veld staan. Respecteer de omheining 

zoals deze voorzien zijn. 

  

file:///C:/Users/Dirk%20Volckeryck/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F0N1CBD5/www.belgianfootball.be
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Thuiswedstrijden – dagindeling 

 TERREIN  

WEEK 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10:00 
                      

10:30 
  U7A         

U11A 

U8A U9   

11:00 
              

11:30 
              

12:00 
                   

12:30 
                    

13:00 
                    

13:30 
    U17               

14:00 
          U10A       

14:30 
        

U13B 

      

15:00 
                

15:30 
                  

16:00 
                    

16:30 
                    

17:00                     

WEEK 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10:00 
                      

10:30 
  U7B       U12   U8B     

11:00 
              

11:30 
              

12:00 
    

  
U6  

  

               

12:30 
        U13A         

13:00 
                

13:30 
                

14:00 
            U10B       

14:30 
    U15              

15:00 
        

 
      

15:30 
        U11B         

16:00 
                

16:30 
                  

17:00 
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Belangrijke data 

26/06/2019: Infoavond seizoen 2019-2020 

05/08/2019: Aanvang trainingen seizoen 2019-2020 

28/08/2019: Jeugdtrainersvergadering (vanaf 20u) 

31/08/2019:  Competitiestart heenronde 

07/09/2019: Fandag met ploegfoto’s 

28/09/2019: Braderij (wellicht zullen de thuiswedstrijden worden verplaatst) 

10/11/2019: Fakkeltocht met pannenkoeken 

30/11/2019: Laatste competitiewedstrijd heenronde 

14/12/2019: Kerstmarkt Sinaai 

21/12/2019: Kerstfeestje  

23/12/2019 – 05/01/2020: winterstop, geen mogelijkheid tot trainingen 

06/01/2020: Start trainingen terugronde 

11/01/2020: Competitiestart terugronde 

07/03/2020: Carnavalsfeestje  

11/04/2020: Paastornooi KFCH Sinaai - Dag 1 

13/04/2020: Paastornooi KFCH Sinaai - Dag 2 

25/04/2020: Einde competitie 2019-2020 

15/05/2020: Penaltycup 

17/05/2020: Eindeseizoenshappening 
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Bestuursploeg 

 
FUNCTIE 

 
NAAM 

 
CONTACT 

 

VOORZITTER 

- Communicatie 

- Kantine 

 

 

Dirk Volckeryck 

 

0497 45 48 97  

dirk.volckeryck@telenet.be 

 

 

ONDERVOORZITTER 

- Gerechtigde Correspondent 

- Administratie en kledij 

 

 

Luc De Clercq 

 

0479 93 83 01 

Luc.de_clercq@skynet.be 

 

 

SPORTIEF MANAGER 

- Sponsoring 

 

Franky Jacobs 

 

0475 57 73 29 

jacobs.de.ro@skynet.be 

 
 

PENNINGMEESTER 

- Secretariaat 

 

 

Marc De Meester 

 

03 772 52 97  

marc.demeester@hotmail.com 

 

BESTUURSLID 

 

 

 

Patrick Baeyens 

 

0473 98 27 85  

patrick.baeyens@live.be 

 
 

BESTUURSLID 

- Website + informatica 

 

 

Lorenzo Jacobs 

 

0472 41 78 92  

lorenzojacobsderoover@gmail.com 

 

BESTUURSLID 

 

 

Stefaan Schatteman 

 

0492 22 80 80 

Stefaan.schatteman@telenet.be 

 
 

BESTUURSLID 

- Communicatie Jeugd 

- Inschrijvingen 
 

 

Jurgen Vissers 

 

0479 74 94 51 

Jurgen.vissers@distriwaas.be 

 

 

AFGEVAARDIGDE 1STE PLOEG 
 

 

Franky Mul 

 

0475 20 18 83 

Frankymul@gmail.com 

 

  

mailto:dirk.volckeryck@telenet.be
mailto:Luc.de_clercq@skynet.be
mailto:jacobs.de.ro@skynet.be
mailto:marc.demeester@hotmail.com
mailto:patrick.baeyens@live.be
mailto:lorenzojacobsderoover@gmail.com
mailto:Stefaan.schatteman@telenet.be
mailto:Jurgen.vissers@distriwaas.be
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Jeugdcel 

FUNCTIE NAAM CONTACT 

EXPERT 
- Sportieve ondersteuning 
- Leerplan 

Geert Dirinck 0496 40 69 06 
geert.dirinck@telenet.be 

 
SPORTIEF 
- Sportief verantwoordelijke   
  middenbouw + bovenbouw 
- Communicatie 

 
Peter Van Den Bossche 

 
0477 94 77 10 
jeugdkfchsinaai@telenet.be 
 

 
SPORTIEF 
- Sportief verantwoordelijke  
  bovenbouw 
- Leerplan 

 
Christophe Schelfaut 

 
0486 12 12 36 
jeugdkfchsinaai@telenet.be 
 

 
SPORTIEF 
- Sportief verantwoordelijke  
  onderbouw 

 
Kenny Mathees 

 
0496 95 25 73 
jeugdkfchsinaai@telenet.be 
 

 
ADMINISTRATIEF 
- Inschrijvingen 
- Administratief verantwoordelijke 

 
Jurgen Vissers 

 
0479 74 94 51 
jeugdkfchsinaai@telenet.be 
 

 
Verantwoordelijke  
- Tornooien 

 
Tom De Cort 

 
0479 72 22 67  

tornooienkfchsinaai@telenet.be 

 
Verantwoordelijke   
- Afvaardigden 

 
Gunther De Wolf 

 
0494 56 79 44 
gunther.dewolf@telenet.be 

 
Verantwoordelijke 
- Terreinen en materiaal 
- Keeperstrainer jeugd 

 
Franky Van Huffel 

 
0494 33 25 28 
Franky.van.huffel@telenet.be 
 

 
Verantwoordelijke  
- Ongevallen 

 
Aimé Coppieters 

 
0498 83 47 93 
Aime.coppieters@telenet.be 

 
Verantwoordelijke 
- Evenementen 
 

 
Elke Smet 
Larissa Ysewyn 
Kim Maes 
Wendy Verdurmen 

 

evenementenkfchsinaai@telenet.be 

 

 

mailto:jeugdkfchsinaai@telenet.be
mailto:jeugdkfchsinaai@telenet.be
mailto:jeugdkfchsinaai@telenet.be
mailto:jeugdkfchsinaai@telenet.be
mailto:tornooienkfchsinaai@telenet.be
mailto:gunther.dewolf@telenet.be
mailto:Franky.van.huffel@telenet.be
mailto:Aime.coppieters@telenet.be
mailto:evenementenkfchsinaai@telenet.be
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Overzicht 

 

JEUGDCEL 

REEKS TRAINER(S) 
GEBOORTE 

JAAR 

WEDSTRIJD 

TRAINING 
Admini- 
stratief 
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U6 
Manu Varewyck 
 

2014/2015 2 vs 2  
Max 8x  

2 x 3 min. 
1 keer per week 

1 uur 15 min 

U7 
Gunter De Nutte 
Ive Coene 
Koen Jacobs 

2013 3 vs 3 
max 4x  

2 x 5 min. 
2 keer per week 

1 uur 15min 

U8 
Jeroen Volckeryck  
Maarten Van Noten 
Johnny Clarisse 

2012 5 vs 5 4 x 15 min. 
2 keer per week  
Max. 1u 15min 
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U9 
Thomas Van Laere 
David Vermeiren 

2011 5 vs 5 4 x 15 min. 
2 keer per week 

1u 15min 
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U10 
Steven Cerpentier 
Pieter Heirwegh 
Els Van Boven 

2010 8 vs 8 4 x 15 min. 
2 keer per week 

1u 30min 

U11 
Remy Van Huffel  
Arne Van De Velde 

2009 8 vs 8 4 x 15 min. 
2 keer per week 

1u 30min 

U12 
Steven Baert 
Dimitri Raes 

2008 8 vs 8 4 x 15 min. 
2 keer per week 

1u 30min 

U13 Sven De Jaeck 2007 8 vs 8 4 x 15 min. 
2 keer per week 

1u 30min 
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U15 
Andy Van Gucht 
Filip Molders 

2006 
2005 

11 vs 11 4 x 20 min. 
2 keer per week 

1u 30min 

U17 Christophe Schelfaut 
2004 
2003 

11 vs 11 4 x 20 min. 
2 keer per week 

1u 30min 

U21 Niet van toepassing 
1997 tem 

2002 
11 vs 11 2 x 45 min. 

2 keer per week 
1u 30min 


