Informatie nieuwigheden U15
Beste Ouders en spelers,
We willen jullie een aantal nieuwigheden die dit jaar voor ons team van toepassing zijn
verduidelijken en meegeven.
We spelen vanaf dit jaar volledig officieel en wij dienen ons dus te houden aan de regels die
vanuit de KBVB ons worden opgelegd. Zo moet nu alles officieel in orde zijn op het veld
maar ook administratief. Dit start met de geldigheid en het in orde zijn met de
identiteitskaart of paspoort. Vandaar dat de vraag is gekomen om iedereen zijn
identiteitskaart of paspoort te laten inlezen zodat we deze op papier kunnen afdrukken en op
de dag van de wedstrijd kunnen tonen aan de scheidsrechter. Als dit niet gebeurt moeten
we de paspoorten iedere keer opnieuw verzamelen en tonen aan de scheidsrechter. Als we
dit niet correct toepassen lopen we het gevaar te verliezen met forfait cijfers en een boete.
Vandaar, niet in orde met het paspoort of eid is niet spelen.
De scheidsrechter wordt ons nu toegewezen door de KBVB vandaar dat we ook niet buiten
de lijntjes kunnen kleuren en er niks te regelen valt.
Er mogen ook maar officieel 15 spelers op het wedstrijdblad staan. We zijn nu momenteel
met de laatste nieuwkomer met 16 kernspelers. Dus als iedereen kan, moeten we 1 iemand
uit de ploeg laten. Vandaar het belang dat we duidelijk en op tijd op voorhand willen weten
wie er komt spelen op zaterdag. Het zou jammer zijn dat we iemand thuis laten en het
uiteindelijk blijkt dat er iemand niet komt opdagen en we dus de 16e speler toch hadden
kunnen gebruiken.
Ook om de administratie tijdig te kunnen invullen, nml. spelers , kapitein , keeper en
rugnummers op het wedstrijdblad is het ook nodig tijdig te weten wie er komt spelen op
zaterdag. Het wedstrijdblad moet uiterlijk een half uur voor de wedstrijd in orde zijn en
ingekeken door de scheidsrechter.
Om deze 2 vorige zaken in orde te kunnen maken vragen we vanaf nu om uiterlijk op de
training van woensdag te laten weten, via een telefoontje of bericht aan 1 van de 2 trainers
en niet meer in de gezamelijke Whats-app groep U-15, wie er zaterdag niet kan komen. Zo
maakt je het makkelijk voor de trainers en kan er nog gewerkt worden met een mogelijke
ploegopstelling voor de wedstrijd van zaterdag. Iedereen die bovendien niet op tijd aangeeft
dat hij of zij niet aanwezig is op zaterdag wordt dan ook verwacht. Is dit niet het geval laat
je de ploeg in de steek en hier zal rekening mee gehouden worden met de ploegopstelling
voor de volgende wedstrijd.
Deze regel voor het sturen van een persoonlijk bericht, en niet meer in de gezamelijke
Whats App groep U-15, aan Steve of Wim wordt nu ook toegepast voor de niet aanwezigheid
op de training van woensdag en vrijdag. Zo kunnen we voorkomen dat er een kettingreactie
ontstaat van afzeggingen doordat die of die niet (kunnen) komen trainen.

Voor de wedstrijd krijgt iedereen een proper gewassen truitje en broekje. De truitjes en
broekjes gaan na de wedstrijd daarom ook allemaal terug in de hiervoor voorziene tas en
worden gezamelijk gewassen.
Iedereen heeft ook zijn eigen sokken , voetbalschoenen en scheenbeschermers bij want niet
in orde met juiste schoenen en scheenbeschermers mogen niet spelen van de
scheidsrechter.
Nog een nieuwe regel is dat we niet mogen wisselen tijdens de wedstrijd maar enkel tijdens
de korte onderbreking tussen de verschillende kwarten. Enkel wisselen tijdens de wedstrijd
is toegestaan bij een blessure. Dit houdt wel in dat deze speler niet meer mag spelen
gedurende het vervolg van de wedstrijd.
Er wordt ook op gedrukt vanuit de KBVB dat iedereen die op de bank zit tijdens een pause
dient in te komen en dat alle wisselspelers zo evenveel spelen. Dit maakt dus dat er altijd
spelers zullen zijn die de hele wedstrijd spelen en er andere zijn die 60 of 40 minuten
spelen. Deze keuze wordt uitsluitend gemaakt door de trainers.
De hoeveelheid van spelen hangt af van verschillende factoren nl conditie , aanwezigheid op
trainingen en de attitude op training en wedstrijden . Het is nml voor een trainer zeer
frustrerend dat de taken die worden gevraagd van een speler in functie van de ploeg niet
worden uitgevoerd of beinvloed door externe factoren op en naast het veld. De spelers
krijgen voldoende de kans om te spreken over wat ze vinden of wat er goed of slecht ging
tijdens een wedstrijd. Bovendien heeft iedereen zijn kwaliteiten en gebreken, maar de
bedoeling is om iedereen die wil sporten die kans te geven.
Nog een nieuwigheid en waar nu door de officiele scheidsrechter heel erg op wordt toegezien
is dat de wisselspelers op de bank plaatsnemen en een fluo vestje aantrekken. Ze kunnen
enkel gaan opwarmen naast het veld.
Willen de ouders er ook nota van nemen dat als er al eens iets geroepen wordt door de
technische staf tijdens de wedstrijd dit louter als aandachtspunt bedoeld is en als
aanmoediging?
Of zoals een beroemde Griekse wijsgeer ooit zie:”What happens on the pitch, stays on the
pitch.”
Dit is niet alleen tijdens de wedstrijd maar ook op de training. Op de training is het de
bedoeling te werken en te luisteren naar wat er gevraagd wordt.
Het is ook de bedoeling als ploeg te groeien en dit kunnen we enkel maar bekomen als we
op trainigen en op wedsrijd elkaar coachen en positief aansturen. Ook vanaf de zijlijn ! Dit
wil niet zeggen dat er niks mag aangegeven worden wat beter moet uitgevoerd worden
maar het moet wel op een positieve manier gebeuren. Als dit niet lukt zal de persoon
hierover worden aangesproken en zal dit meegenomen worden in de ploegopstelling van
zaterdag. De trainers hebben de bedoeling ervoor te zorgen dat er een positieve sfeer in de
groep leeft.

Na de wedstrijd wordt in groep gedoucht en de kleedkamer opgeruimd. Dit om de teamgeest
te versterken. Voor de meisjes zal een afzonderlijke kleedkamer voorzien worden. Soms is
dit met meisjes van de tegenstander vermits er niet voldoende kleedkamers voorhanden
zijn.

Na de wedstrijd zal iedere speler van de ploeg een energiedrankje , AA drank , worden
aangeboden. Dit ter vervanging van het bonnetje in de kantine. Om de groepssfeer te
versterken gaan de spelers ook samen aan een tafel zitten en kunnen ze gerust nog wel
eens terugblikken op de match met als doel de volgende wedstrijd beter of nog beter te
doen.
Dit seizoen zijn we eerstejaars U-15. Dit houdt in dat we heel vaak zullen spelen tegen
ploegen die al 14 jaar zijn en ouder en dus tweedejaars U-15 zijn. Vandaar dat we wisten
dat het een lasting seizoen zal worden. Maar daar kunnen we alleen maar sterker door
worden en volgend jaar zijn wij de tweedejaars U-15.
Als we op verplaatsing gaan spelen wordt er getracht om zoveel mogelijk samen naar de
wedstrijd te rijden en tijdig op het veld van de tegenstrever te kunnen starten met de
opwarming en dat tijdig het administratieve kan afgewerkt worden. Het is in het belang van
de wedstrijd en ter voorkoming van blessures dat de spelers goed opgewarmd aan de
wedstrijd kunnen beginnen. Laat dus ook tijdig weten met een persoonlijk bericht aan 1 van
de trainers als je zelf naar de wedstrijd rijdt en wie je eventueel meeneemt zodat we niet
onnodig op iemand staan te wachten. Zorg er ook voor dat je tijdig op de afgesproken plaats
bent zodat we op tijd kunnen toekomen bij de tegenstander.
Wij hopen op deze manier een aantal zaken verduidelijkt te hebben en dat we constructief
kunnen werken aan een leuk seizoen en we goed team kunnen bouwen om verder te groeien
op het voetbalveld.
Hieronder vind je nog de gegevens van de 2 trainers en de kalender.
Uiteraard wil ik afsluiten met te zeggen dat als er vragen zijn of je met iets zit het altijd kan
dat je iemand van het bestuur of trainers aanspreekt om zo op een positieve manier te
groeien.
Vriendelijke en sportieve Groeten
Het voltallige KTSK HIH Turnhout Team. 2018-09-26
Trainer T1 : Steve Cuypers 0485647459
Trainer T2 : Wim Hapers 0475751600
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KSK Kasterlee B – K HIH Turnhout
K. HIH Turnhout – FC Arendonk Sport D
KFC Beekhoek Sp B – K. HIH Turnhout
Vosselaar VV C – K. HIH Turnhout
K. HIH Turnhout – KSK Branddonk
K. HIH Turnhout – FC Zwaneven A
KSV Oud Turnhout A – K. HIH Turnhout
K. HIH Turnhout – KSK Kasterlee B
FC Arendonk Sport D – K. HIH Turnhout
K. HIH Turnhout – KFC Beekhoek SP B

Al deze info en uitslagen en klassement zijn te zien op onze nieuwe website
http://www.handinhandturnhout.be/ en op de smart phone app van BBF.

