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We weten het, we kennen het. Nieuw schooljaar, nieuw voetbalseizoen, de planners worden bovengehaald de
familie outlookagenda’s worden ingevuld. School, muziek, toneel, … EN onze voetbal natuurlijk.
Hopelijk hebben jullie ondertussen je weg gevonden in de trainingschema’s en de voetbalkalenders. Er werd
naar de noden van elkeen gekeken om deze op te stellen en we zullen dat in het 2de deel van het seizoen ook
doen. Onze aftrap hebben we alleszins niet gemist! Onze KDN United Familiedag op 1 september. De
pastadagen waren een schot in de roos ! Hopelijk hebben jullie er allen van genoten en het hartje opgehaald.
Team 13 zal zich blijven inzetten om deze dag elk seizoen als start te organiseren. Alvast, volgend jaar zal het
terug op een zaterdag zijn en wellicht nog in de vakantie. Ook wij, Team 13 zijn volle bak terug gestart. We
hebben een vergaderkalender opgesteld en onze activiteiten en thema’s bepaald. Dit kunnen jullie zeer
binnenkort ook vernemen via onze KDN United website www.kdnunited.be .
Een bijzonder welkom aan onze nieuwe U6 en U7 spelers. Een hele belevenis voor deze Rode duiveltjes in spé.
Ben jij ouder van een U6 of U7 en wil je ons, Team 13 vervoegen, je bent van harte welkom én vooral nodig! Op
die manier is elke U-reeks vertegenwoordigd in onze groep.
Team 13 wenst iedereen een zalig seizoen toe en we treffen elkaar zeker en vast op of rond de voetbalvelden of
… in onze gezellige kantine! Luc Claes

Kalender activiteiten van of met KDN United
09/12/2018
12/12/2018

Algemene Vergadering KDN United VZW

15/12/2018
19/12/2018
22/12/2018
19-20/01/2019
23-24/03/2019
20 & 22/04/2019

Kerstmarkt Nieuwrode
Eindejaarsfeest KDN United
Run4Karsten
Mosseldagen KDN United
Steakdagen KDN United
Paastornooi KDN United

info avond voor de ouders met presentatie
door Nicki De Cock van Voetbal Vlaanderen

Den Akker 10.30 h
Oep Den Berg
18.45 h
Kerkplein NR
De Blauwmolen
Dorp Nieuwrode
Het Buurthuis
Parochiezaal NR
Oep Den Berg

NOOIT TE OUD OM TE LEREN !!

Happy KDN

to trooper (I trooper, you trooper, he troopers, KDN
United is troopered) : Engels voor trooperen (ik trooper,
jij troopert, hij troopert, KDN United wordt getrooperd)
en dit betekent “uw favoriete vereniging, KDN United,
steunen bij aankopen via het internet”

elke laatste
donderdag van
de maand
Happy hour(s)

Bij uw volgende aankoop via een webshop, ga eerst naar
www.kdnunited.be en op de homepage klikt u op
“trooper”, waarbij u vervolgens een overzicht krijgt van alle
deelnemende webshops, en ja hoor, ze staan er bijna
allemaal tussen. Per aankoop die u zo doet, krijgen wij een
centje op onze rekening.

1,8 €  1 €

Tot nu toe hebben we zo dank zij onze sympathisanten
201 € verzameld, en U kost het niets extra.

Check it out !

Oep Den Berg
22.00 h – 23.30 h

Werkten mee
aan deze editie
Luc Claes, Sven
Ons, Frederik
Goegebeur, Peter
Kempenaers, Ils
Organe, Karolien
De Keyser

Interview met Wim Notebaert, de nieuwe T1 van KDN United
Tweet : Wie is Wim Notebaert ?
Wim : Ik ben 39 en afkomstig van Tienen, maar woon nu de laatste 10 jaar in Holsbeek. Ik heb mijn
de
voetbalopleiding gehad bij de nationale jeugd van KVK Tienen. Vanaf mijn 15 speelde ik bij de B-kern tot
ik 20 was. Dan heb ik besloten om te gaan voetballen bij provinciale ploegen, na een knieblessure.
Tweet : Waar heb je dan zoal gevoetbald ?
Wim : Bij Outgaarden-Hoegaarden, Tienen United, Binkom, Tremelo, Rotselaar en Boutersem.
Tweet : En als trainer ?
Wim : Mijn eerste stappen als trainer zette ik op mijn 24ste, ik was twee jaar T2 bij Outgaarden. Ik ben ook 2
jaar hulptrainer geweest in Rotselaar en vervolgens 4 jaar hoofdtrainer bij Boutersem.
ste
Tweet : een kleine rekensom leert ons dan dat je al vanaf je 33 begonnen bent als trainer ?
Wim : veel vroeger zelfs; bij Outgaarden heb ik het trainerschap geleerd als 23-24 jarige. De toenmalige trainer werd al na 4 wedstrijden
bedankt voor zijn diensten; ik werd dan regelmatig mee ingeschakeld als huptrainer en heb zo al vroeg ervaring als coach opgedaan. In
de meeste ploegen waar ik heb gespeeld, was ik kapitein; initiatief nemen en leiding nemen zit me wat in het bloed. Door een rugletsel
ben ik trouwens vroegtijdig als speler moeten stoppen, en dan was trainer zijn nog het enige wat overbleef om mijn hobby te kunnen
blijven uitoefenen.
Tweet : Hoe ben je dan bij KDN United terecht gekomen ?
Wim : Ik kende bij KDN United Sven Ons, hij was destijds ook actief in Binkom. Mijn laatste club, Boutersem, stopte ermee en in zowat
dezelfde periode werd ik gepolst door Sven. De toenmalige trainer van KDN, David Verbeek, ging andere horizonten opzoeken en er was
dus een vacature als hoofdtrainer bij KDN United.
Tweet : Wat heeft je dan overtuigd om bij KDN United T1 te worden ?
Wim : KDN United is best wel een grote club, met een degelijke structuur en gekend voor een goede jeugdwerking, gericht op
doorstroming van jeugd naar senioren, maar met toch nog een familiaal karakter. Dat sprak me zeer aan. Ik heb gevoetbald bij even
grote clubs, maar ik miste het familiale karakter daar. Bij KDN United voel ik me thuis; we kunnen samen groeien. En ik ben niet alleen,
het spelersverloop bij de senioren is trouwens heel miniem, dat zegt veel over de sfeer in de club.
Tweet : “groeien”, daar zeg je zoal iets, wat zijn je ambities ?
Wim : Mijn horizon is 3 jaar; dan moeten we kunnen meedoen voor de prijzen. In het eerste seizoen, wil ik mijn visie op voetbal
overbrengen op de spelers en dat is spelen op balbezit, dominant spelen. In de voorbereiding lukte dat best aardig, maar in de competitie
nog niet altijd. De groep waarover ik beschik, is capabel om mijn visie op voetbal in de praktijk te brengen, maar we mogen ook het
resultaat niet uit het oog verliezen. Eerst een comfortabele positie verwerven in de rangschikking en dan kunnen we verder bouwen. Ik
beschik over een fantastische groep : het is een leuke bende, het zijn harde werkers. Er mag gezwansd en gedold worden, maar als het
serieus moet zijn ,zijn ze terug direct bij de pinken. Ik probeer ook altijd voor afwisseling te zorgen in mijn trainingen : geen enkele
training is hetzelfde, al is de structuur en de opbouw wel steeds herkenbaar. Dat houdt de focus erin bij de spelers.
Tweet : Met David Verbeek heb je wel een clubicoon moeten opvolgen.
Wim : Daar ben ik niet mee bezig geweest. David heeft al die jaren zeer goed werk geleverd en hij heeft mij deze fantastische groep
spelers nagelaten. Maar verder heb ik mezelf daar geen extra druk mee opgelegd, en vanuit de spelerskern is er zeker geen druk. Ik
probeer gewoon mijn ding te doen.
Tweet : je vormt een duo met Ronny De Rijk, trainer van de reserven.
Wim : het feit dat Ronny T2 zou worden, heeft bijgedragen om naar KDN United te komen. Als speler heb ik Ronny 5 jaar als hoofdtrainer
gehad bij 3 verschillende clubs. Ik heb veel van hem opgestoken. Nu ben ik T1, maar we hebben veel respect voor mekaar, we zijn een
goed duo. Tijdens een wedstrijd zit ik helemaal mee in het spel, waardoor terugkoppeling met Ronny belangrijk is om goede beslissingen
te nemen, dat geeft me een goede houvast en gerustheid om soms tactische ingrepen te moeten doen.
Tweet : in naam van heel KDN United wensen we je veel succes en een dikke merci voor dit gesprek.

De kleren maken de speler … en de supporter !
KDN United is een fijne voetbalclub met een familiaal karakter. Een club vol enthousiasme waar iedereen zich welkom
voelt, waar vele talenten tot ontwikkeling kunnen komen en waar voetbal steeds een feest is. Allen samen met zeer veel
diverse individuele karakters krijgen wij de kans om te werken naar hetzelfde doel: samen zorgen wij voor onze KDNfamilie en wij zijn fier om daar deel van uit te maken. En hoe tonen we dit? Door het dragen van het KDN-trainingspak bij
het toekomen bij matchen, door het dragen van de groene hoodie bij de opwarming, door het aandoen van de voetbalset
tijdens de trainingen zelf. We zijn geen kuddebeesten, we zijn fijne, gedreven, individuele karakters die graag mooi
voetbal willen spelen en willen tonen trots te zijn om deel uit te maken van de grote KDN-familie die we zijn !
Nu de herfst zich ontplooit heeft en de winter eraan komt, wordt het tijd om de spelers warmer aan te kleden tijdens
wedstrijden en trainingen, voor het comfort van de spelers en om blessures te vermijden door te koude spieren. Bij
temperaturen onder 10°C raden we aan de spelers met lange broek te laten trainen en een legging aan te doen bij
wedstrijden. Bij ons kan je dan ook terecht voor thermische leggings, souspulls, handschoenen en mutsen van
kwaliteitssportmerken. Wil je deze spullen zelf kopen, geen probleem, maar voor ploegen die 11 tegen 11 spelen moeten
de leggings en souspulls zijn in de kleur van de uitrusting, zwart dus. Men weze gewaarschuwd. Kledij en
winteraccessoires kunnen steeds (bij)besteld worden door een mailtje te sturen naar karolien.dekeyser@gmail.com en
nadien de betaling over te maken op het rekeningnummer van de club, met vermelding van uw naam en ploeg (Uxx).

