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Beste KFCT speler, 
Geachte ouder, sympathisant, voetballiefhebber, 
 
Op de eerste plaats willen we iedereen bedanken voor het geduld en het vertrouwen in KFC Turnhout. De 
voorbije weken werd weinig informatie vrijgegeven omdat we enkel en alleen met correcte gegevens willen 
komen. Via deze weg willen we een eerste stand-van-zaken kenbaar maken aan onze leden: 
 
SPORTIEVE LEIDING 
 
De sportieve leiding van onze jeugdafdeling is in handen van Paul Franken, Luc Pelckmans, Bram Van Aelst en Eric 
Verschaeve. Dit trio zal de leiding nemen over de ganse jeugdwerking van U6 tot U17 maar per categorie zijn er 
de volgende aanspreekpunten: 
 
U6 tot U9  Luc Pelckmans  0477 28 79 05   luc.pelckmans2@telenet.be 
U10 tot U13  Paul Franken  0495 36 99 20   paul.franken@vanroey.pro 
U14 tot U17  Bram Van Aelst  0494 84 64 01   bram_van_aelst@hotmail.com 
U14 tot U17  Eric Verschaeve  0486 12 58 40   eric.verschaeve1@telenet.be 
 
Mogen we jullie vragen om enkele sportieve vragen te stellen en telefonisch te bellen na 17:00h. 
 
COMMUNICATIE 
 
KFC Turnhout wilt een goede communicatie verzorgen naar ouders, spelers en/of externen. Binnen enkele weken 
zal onze nieuwe website verschijnen www.kfcturnhout.be of www.kfct.be . Op deze website zullen de 
contactpersonen/aanspreekpunten verschijnen van: 

Technische staf/jeugdbestuur; aansluitingen/administratie; sponsoring/commercieel; sociale 
cel/organisatie cel/communicatie cel; kledij; … 

 
SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
KFCT zal verschillende samenwerkingsverbanden aangaan. Via HIH Turnhout hebben we een partner op 
gewestelijk niveau en dankzij de samenwerking met Verbroedering Arendonk enerzijds en Merksplas anderzijds 
vinden we 2 partners op provinciaal niveau. 
Concreet leidt dat momenteel tot een extra U8 en een extra U9 ploeg op provinciaal niveau via Verbroedering 
Arendonk. 
 
Doelstelling: tracht als vereniging drie niveaus aan te bieden nl. interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk niveau 
waarbij iedereen op zijn of haar niveau in de Turnhoutse regio kan voetballen. Ook kunnen we door deze 
samenwerkingen opleidingsvisies uitwisselen en samen bijscholingen organiseren. Dirk De Schutter is de 
contactpersoon tussen deze clubs. 

http://www.kfcturnhout.be/
http://www.kfct.be/
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SPELERS EN TEAMS 
 
In totaal hebben een 170 tal spelers, KVT en FCT samen, de club verlaten. Hiervan is er een 70% KVT spelers en 
30% FCT spelers maar we kijken naar de blijvers, de believers ! 
Met een jeugdwerking van 280 leden gaan we het voetbalseizoen starten. Daarnaast hebben we 2 dames 
elftallen, G-ploeg, beloften en A-kern. Onze vereniging zal opstarten met een 370 tal leden. 
 
Wat betreft de invulling van de ploegen. Vóór 11 mei 2015 moesten we de inschrijvingen indienen voor zowel 
interprovinciaal (IP), provinciaal (P) als gewestelijk (G) voetbal. Welke teams zijn ingeschreven ? 
 

Teams Gewestelijk Provinciaal Interprovinciaal Nationaal 
U6 Nog in te schrijven    
U7 Nog in te schrijven    

U8  
2 pl.; zat - 11:00h + 
zat - 09:30h (Arend) 

  

U9  
2 pl.; zat - 11:00h + 
zat - 09:30h (Arend) 

  

U10 zat - 09:30h  zat - 11:00h  

U11 
zat - 09:30h (U10) 

zat - 09:30h 
 zat - 11:00h  

U12   2 pl.; zat - 12:30h  

U13 zat - 0930h 
(mix U12/U13) 

 2 pl.; zon - 09:30h  

U14   zon - 11:15h  

U15 zon - 09:30h 
(mix U14/U15) 

 zat - 15:00h  

U16   zat - 15:00h  

U17 zon - 11:15h 
(mix U16/U17) 

 zon - 11:15h  

Dames A  zat - 13:00h   
Dames B  zat - 11:00h   
Beloften    zat - 15:00h 
1ste elftal    zon - 15:00h 

 
In dit overzicht staat er geen U19 ploeg gepland, doordat we momenteel met een tekort aan U19 spelers kampen 
hebben we deze categorie nog niet ingeschreven. 
 
We kunnen te allen tijde bijkomende ploegen inschrijven op gewestelijk niveau. 
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INDELING GROEPEN 
 
Specifieke groepen vragen extra aandacht: 
De U10 groep zal bestaan uit 3 teams nl. 

• Een team dat IP niveau speelt 
• Een team dat gewestelijk speelt maar dan in een U11 reeks 
• Een team dat gewestelijk voetbal speelt 

Er zullen afspraken worden gemaakt omtrent de IP wedstrijden en U11-wedstrijden. 
 
U12 groep en U13 groep moeten telkens met 2 teams op IP niveau spelen. 
 
U14 en U15 groepen: 
Bij aanvang van de voorbereiding zullen we een duidelijker beeld krijgen over de individuele kwaliteiten van de 
spelers, maar nu kunnen we reeds (in alle nederigheid) stellen dat deze wel aanwezig is.  
Het kan zijn dat er kwaliteitsvolle en vroeg-mature spelers de stap naar U15 i.pl.v. U14 kunnen/mogen maken. 
 
Het sportief beleid van KFC Turnhout zal de indeling van deze groepen bepalen. 
 
PASDAG 
 
Op zaterdag 6 juni 2015 en zondag 7 juni 2015 worden er pasdagen georganiseerd op de Leemshoeve. De spelers, 
trainers en afgevaardigden zullen die dagen de nodige nieuwe kledij kunnen passen. 
Hiervoor zult U nog een uitnodiging ontvangen. Op één van beide dagen moet de kledij gepast worden zodat we 
de hoofdbestelling tijdig kunnen plaatsen. Indien u op 6 of 7 juni niet aanwezig kan zijn, gelieve de correcte 
kledijmaat door te geven. NIET passen of niet tijdig doorgeven van de maten: geen tijdige levering van het 
kledingpakket. 
 
SPORTIEVE UITDAGING 
 
In onze voetbalfilosofie kan het voorvallen dat er kinderen worden doorgeschoven naar hogere groepen; dit om 
de sportieve groei en uitdaging bij het individu te ontplooien. 
Dit zal in samenspraak gebeuren tussen de speler, ouders, trainers en coördinatoren. In geval van discussies 
hebben de coördinatoren steeds een beslissende stem, dit steeds in overleg met de betrokken partijen. 
In seizoen 2015/2016 gaan we nooit uitslagen op onze website plaatsen omdat deze geen enkele belang hebben 
bij de ontwikkeling van onze jeugdspelers. 
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CHARTERS 
 
“Duidelijke afspraken maken goede vrienden”. Onder dit motto willen we graag het seizoen 2015/2016 op gang 
trappen. Voor aanvang van het seizoen zullen spelers, trainers, afgevaardigden en ouders een charter 
ondertekenen. Duidelijke en eenvoudige afspraken zullen de leidraad worden tijdens het nieuwe voetbalseizoen. 
 
Dit document dient ondertekend te worden door alle partijen voor aanvang van de voorbereiding. 
 
TRAINERS 
 
De aanstellingen van trainers is ook lopende, de basis is gelegd … maar steeds zijn we op zoek naar versterkingen 
in onze trainersgilde. 
 
Categorie Ploeg Naam 
Debutantjes U6 Dewinter Nick, Van Oers Laura, Van Oers Céline 
Duiveltjes U7 Van Loco Leo, Keustermans Filip 
Duiveltjes U8 Sels Kevin, Janssens Kevin, van den Heuvel Maikel 
Duiveltjes U9 Gevers Fabienne, Van Houdt Jorg, Willemsen Bart, Wils Stef 
Preminiemen U10 Badi Abdelwaafi, Franken Guy, Maes Luc, Van Herck Kevin 
Preminiemen U11 Gillis Danny, Mossel Mike, Van Menxel Davy 
Miniemen U12 Korenromp Arthur, Sterckx Ludo, Van Der Heyden Jelle, Franken Paul 
Miniemen U13 Janssens Staf, Janssens Nick, Van Der heyden Glenn 
Knapen U14 Broeckx Jeffrey + … 
Knapen U15 Da Silva Fernando Miguel + Gil 
Knapen U16 Denruyter Jurgen 
Knapen U17 Langenwouters Johnny 
Scholieren U17 Bertels Jurgen + Van Craenenbroek Gunter 
Keepers  Appels Bruno, Stolp Marcel, van den Heuvel Maikel 

 
PLANNING EN START VAN HET SEIZOEN 2015/2016 
 
We starten de voorbereiding op zaterdag 1 augustus 2015. Er staan reeds verscheidene oefenwedstrijden gepland 
(KRC Genk, Lommel, Dessel, Hades, …). Tevens zijn we nog volop bezig de nodige sparringpartners te vinden. Op 
de pasdag krijgt iedereen een planning voor start in augustus. 
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DOELMANNEN 
 
We zijn nog steeds op zoek naar doelmannen voor de volgende ploegen: 

• U10 
• U12 IP 
• U16 IP 

 
Ken je iemand in uw familie, vriendengroep, schoolvriend … die de “handschoen wil opnemen” … contacteer 
paul.franken@telenet.be 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Jeugdbestuur KFC Turnhout 


