
 

 

Beste spelers en ouders, 

 

Graag geven wij een update over een aantal zaken in deze vreemde 

tijden. 

In deze nieuwsbrief vindt u een extra woordje uitleg over het einde 

van het seizoen, en het begin van het volgende, een overzicht van de 

trainingsmomenten en nog veel meer… 

 

 

 

Het voetbalseizoen 2019-2020 is gedaan ☹ 

Naar aanleiding van berichten in de media over de mogelijkheid om opnieuw trainingen te laten 

plaatsvinden hebben wij als jeugdbestuur van KFCM Hallaar - met veel spijt in het hart - besloten om dit 

seizoen geen trainingen meer te organiseren. 

En we leggen u ook graag uit waarom en hopen hiervoor op uw begrip te kunnen rekenen. 

1) Op dit ogenblik kunnen wij niet meer trainen op onze eigen velden of de velden van Itegem. Het 

inzaaien van de velden is elk seizoen een rush tegen de tijd (en het weer) om bij aanvang van het 

seizoen een mooie grasmat te kunnen aanbieden. Met de huidige crisis hebben wij ervoor gekozen 

vroeger te starten met de heraanleg van onze velden. Het enige beschikbare voetbalveld is het 

kunstgrasveld van KSK Heist dat ter beschikking zal gesteld worden of grasveldjes op het grondgebied 

van Heist om alle sportclubs binnen de gemeente (dus niet enkel de voetbalclubs) aan het sporten te 

krijgen. Het zal dus drummen worden voor een plekje. 

2) Er blijven sowieso heel wat (strenge) richtlijnen van kracht: anderhalve meter afstand, handen 

ontsmetten, bal niet aanraken met de handen, geen kleedkamers, geen toilet bezoek, geen ouders langs 

de zijlijn, geen trainingsmateriaal aanraken, … Ook elke wedstrijdvorm is verboden. En de groepen 

mogen niet groter zijn dan 20 kinderen, iets wat voor ons moeilijk is. We willen dan ook geen kinderen 

teleurstellen. Even een wedstrijdje tussendoor of een duel in een oefening zijn niet toegelaten. Het 

gevaar op besmetting blijft aanwezig. 

3) Als het weer een maatstaf had geweest voor het succes van ons jeugdtornooi dat normaal gezien op 

16 & 17 mei had plaats gevonden, dan hadden we een topeditie! Traditioneel eindigen wij elk 

voetbalseizoen na ons eigen jeugdtornooi. Zonder Corona hadden er nu dus ook geen trainingen meer 

geweest. 

De gevoelens zijn gemengd bij elk van ons. Tuurlijk gunnen we allemaal onze kinderen om hun favoriete 

sport uit te oefenen en ze de nodige beweging aan te reiken. Ook onze trainers willen zich hiervoor 

inzetten, maar we hebben als club beslist dat we het nu niet opportuun vinden om nog trainingen te 

organiseren.  
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Het volgend seizoen 

Wij zijn alvast gestart aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Hoe dit zal verlopen is ook voor 

ons nog een vraagteken. Zo bekijken we momenteel de mogelijkheid om reeds in juli al te starten met 

trainingen. Verder plannen we eind augustus een ouderavond, waarbij we eerst gezamenlijk (voor zover 

dat met de dan geldende corona maatregelen kan) en daarna per trainer/leeftijd een info sessie zullen 

houden. Tot slot zullen wij in september de vriendjesdagen organiseren. 

Wij kijken er in elk geval naar uit om opnieuw veilig en met veel fun aan het nieuwe seizoen te beginnen. 

Trainingsschema 

Met uitzondering van de U15, liggen de trainingsdata vast. In onderstaand schema vinden jullie de 

trainingsdagen en -uren. Er wordt heel wat tegelijkertijd getraind. Dit kunnen we verwezenlijken omdat 

we weer met een beurtrol op de terreinen in Itegem kunnen gaan trainen. Deze beurtrol zal bij het begin 

van volgend seizoen gepubliceerd worden. 

Reeks Trainers (*) Trainingsdag 1 Trainingsdag 2 

U5 & U6 

Willy Van Woensel + Marco Gullentops +  

Jan Roelen 

Woensdag – 18u00 → 19u15  

U7 Matthias Verbruggen + Peter Weckx Maandag – 18u00 → 19u15 Woensdag – 18u00 → 19u15 

U8  Filip Wuyts + Jan Dillen Maandag – 18u00 → 19u15 Woensdag – 18u00 → 19u15 

U9  

Kurt Fierens + Kenny Witters +  

Didier Verstraeten + Arne Croonen 

Dinsdag – 18u00 → 19u30 Donderdag – 18u00 → 19u30 

U10  

Steve Geybels + Kurt Dignef 

Kamiel Vanhoogten 

Dinsdag – 18u00 → 19u30 Donderdag – 18u00 → 19u30 

U11  Gerd Lieckens + Thijs Vervloet Dinsdag – 18u00 → 19u30 Donderdag – 18u00 → 19u30 

U12  Dave Pauwels + Eddy Verscuren Maandag – 18u00 → 19u30 Woensdag – 18u00 → 19u30 

U13  Patrick Van Den Brande + Eddy Verscuren Dinsdag – 18u00 → 19u30 Donderdag – 18u00 → 19u30 

U15  

Bruno Baeten + Gerd Lieckens +  

Sven Lambrechts 

Maandag – 18u30 → 19u45   of 

Vrijdag – 18u30 → 19u45    

Woensdag – 19u30 → 21u00 

U17 Prov Samenwerking met KSK Heist 

Woensdag – 19u30 → 21u00 

Terreinen Hallaar 

Vrijdag – 19u30 → 21u00 

Terreinen KSK Heist 

U17 Gew Glenn Van Hoof Dinsdag – 19u30 → 21u00  Donderdag – 19u30 → 21u00 

U21 Hamza Ben Nais + Geert Spallier Maandag – 19u30 → 21u00 Woensdag – 19u30 → 21u00 

Keepers Stef Verhoeven + Raymond Peeters + ??? Dinsdag – 18u00 → 19u30  

Seniors 

Hugo Van Doninck + Johan Dupont +  

Bruno Van Camp + Stef Lembrechts 

Dinsdag – 19u45 → 21u00 Donderdag – 19u45 → 21u00 

(*) Ontdek op de laatste pagina wie wie is 

U15: hier zal er met de spelers onderling een keuze gemaakt worden. Maandag heeft de voorkeur, maar omwille van (een teveel aan) 

schoolwerk kan er ook voor vrijdag gekozen worden. 

U17 prov: Wegens een te kleine spelerskern, gaan we hier een samenwerking aan met KSK Heist. Omwille van deze samenwerking 

moeten de exacte dagen nog bepaald worden. 

Keepers: we zoeken nog één extra keeperstrainer! 

Een nieuwe jeugd-coördinator! 

In onze vorige nieuwsbrief stelden we al onze nieuwe jeugd-coördinator, Bart De Smedt 

(ofte Barry) voor. Hij zou zich vooral met de U5 t.e.m U9 bezighouden.  

Met spijt in het hart, moeten wij echter melden dat onze huidige coördinator Jos Van 

Loock met onmiddellijke ingang zijn functie zal neerleggen, dit omwille van 

gezondheidsredenen. Langs deze weg wensen wij Jos dan ook te bedanken voor zijn 

inzet voor onze club. We wensen hem ook alles wat mogelijk is voor zijn gezondheid. 

Omwille van deze situatie, zal Barry worden bijgestaan door een sportieve cel.  

Indien u vragen of opmerkingen heeft van sportieve aard, aarzel dan niet om Barry en de sportieve cel te 

contacteren: via tvjo@kfcmhallaar.be      

mailto:tvjo@kfcmhallaar.be


Inschrijvingen  

Ondanks de vele financiële tegenslagen (afgelasting van quiz, paasstage, tornooi), houden wij voor het 

nieuwe seizoen het lidgeld toch gelijk aan vorig seizoen: reeds aangesloten leden, betalen €200. 

Bovendien, wie vóór 20 juni betaalt, krijgt €25 korting. Voor de nieuwe leden (1
e

 aansluiting bij KFCM 

Hallaar) komt dit bedrag eveneens op € 200 (korting is dan niet van toepassing). In deze prijs voor de 

nieuwe leden zit vervat: de vaste kosten voor aansluiting en verzekering bij de KBVB. Een pakket kleding 

wordt ter beschikking gesteld door de club. Dit pakket (eigendom van de club) bevat een voetbalzak, 

korte broek, kousen en volledig trainingspak. 

Voor de inschrijvingen van het nieuwe seizoen (bij voorkeur dus voor 20 juni), willen we vragen om dit 

uitsluitend via het formulier op onze website te regelen: www.kfcmhallaar.be. Zo zijn wij zeker van de 

meest recente gegevens. Na uw inschrijving krijgt u meteen de juiste betalingsinstructies mee. 

OPGELET: de bevestiging met betalingsinstructies wordt meteen na het invullen van het formulier 

automatisch verstuurd. Als u geen email heeft ontvangen, kijk dan zeker uw spam-folder of ongewenste 

emails na. Mogelijk zit onze mail daar ergens tussen. 

 

Mosselfeesten 

Tot op heden kunnen wij nog niet bevestigen noch ontkennen of de mosselfeesten al dan niet doorgaan. 

Uiteraard hopen we van wel, al zullen we allicht gebonden zijn aan een aantal voorwaarden. Ook hiervan 

zullen we jullie verder op de hoogte houden. 

 

 

 

#StaySafe – hou het gezond 

Nogmaals hopen wij dat jullie allen gezond blijven en dat we jullie binnenkort weer mogen begroeten op 

de tofste club van ’t land!  

Wij hopen jullie, spelers en ouders, voldoende te hebben ingelicht omtrent alle regelingen. 

Wie toch nog vragen heeft kan ons contacteren via email (jeugd@kfcmhallaar.be), Facebook of 

0479/685174 

Met sportieve groeten,  

Jeugdbestuur KFCM Hallaar 

 

 

 

 

 

  
Help mee KFCM Hallaar te redden. Steun ons. IBAN BE19 7506 6967 3412 

           

Volg KFCM Hallaar op Facebook  

Volg KFCM Hallaar Jeugd 

Website: http://www.kfcmhallaar.be E-mailadres jeugdbestuur: jeugd@kfcmhallaar.be 

 

 Spekstraat – 2220 Heist-op-den-Berg – BTW BE 0874 021 072 

R e d   K F C M 

http://www.kfcmhallaar.be/
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Wie is wie? 

 

 

Willy Van Woensel 

 

 

Marco Gullentops 

 

 

Jan Roelen 

 

 

Matthias Verbruggen 

 

 

Peter Weckx 

 

 

Filip Wuyts 

 

 

Jan Dillen 

 

 

Kurt Fierens 

 

 

Kenny Witters &  

Didier Verstraeten 

 

 

Arne Croonen 

 

 

Steve Geybels 

 

 

Kurt Dignef 

 

 

Kamiel Vanhoogten 

 

 

Gerd Lieckens 

 

 

Thijs Vervloet 

 

 

Dave Pauwels 

 

 

Eddy Verscuren 

 

 

Patrick Van Den Brande 

 

 

Bruno Baeten 

 

 

Sven Lambrechts 

 

 

Glenn Van Hoof 

 

 

Hamza Ben Nais 

 

 

  

 

Geert Spallier 

 

 

Stef Verhoeven 

 

 

Raymond Peeters 

 

 

 

 

Jouw foto hier??? 

 

 

 

 

 

 

Extra Keeperstrainer 

 

 

Bart De Smedt 

 

 

Hugo Van Doninck 

 

 

Bruno Van Camp  

& Johan Dupont 

 

 

Stef Lembrechts 

 


