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Hallo eenieder die op een of andere manier bij KDN United betrokken is. 
Epidemie, pandemie, quarantaine, lock-down, eerste golf, tweede golf, … sinds half maart hebben we een aantal 
nieuwe woorden en begrippen leren kennen, en ermee leren leven.  Ook hebben we nogmaals moeten vaststellen 
dat, vergeleken met de algemene volksgezondheid, voetbal inderdaad maar (de belangrijkste) bijzaak (ter wereld) is.  
Plots moesten we de club besturen vanuit ons kot en niet meer al pinten tappend achter de toog, medailles 
uitreikend op het Paastornooi, plateaus met steaks ronddragend, supporterend voor onze jeugdploegen, reserven, 
eerste ploeg en de Rode Duivels op het EK. 
Dan maar op tijd beginnen met het nieuwe seizoen, zeker ? Zo zouden we tijdig klaar zijn. 
Ook geen sinecure; besprekingen met kandidaat spelers en trainers konden enkel maar via telefoon of sociale 
media, en dan nog.  Je kan moeilijk een speler vragen zijn kwaliteiten te tonen door via skype wat trucks met de bal 
te laten zien of te jongleren. 
Ergens in mei kregen we van Voetbal Vlaanderen bericht dat we onze ster konden downloaden in de nieuwe lay-out, 
rechtsboven in de hoofding van deze TWEET.  Deze bekroning is het resultaat van een 3-jaarlijkse onafhankelijke 
doorlichting door een gespecialiseerd bedrijf, Double Pass, in opdracht van de Voetbalbond.  Deze ster, het hoogst 
mogelijke resultaat voor een regionale club, betekent dat KDN United een financieel goed gerunde en gezonde club 
is, waar een jeugdspeler zeker kan zijn van een kwaliteitsvolle voetbalopleiding, met mogelijkse doorstroming naar 
het seniorenelftal.  De bijscholingen die trainers en bestuursleden volgen, de kwaliteit van de voetbaltechnische 
interne opleidingen voor de trainers en het beschikbare beeldmateriaal met voorbeeldtrainingen en analyses, 
werden zeer gewaardeerd.  Het feit dat KDN United deze ster nu 2x op rij (2016 en 2019) heeft behaald, toont eens te 
meer de gedurige kwaliteit van club en opleiding aan.  Vergeleken met een computer, draait de software van KDN 
United vlot en is up to date, ondanks onze aftandse, verouderde hardware, maar ook hier wordt aan gewerkt. 
Laten we met zijn allen de maatregelen tegen Corona blijven naleven en respecteren, zodat we gauw terug met volle 
teugen kunnen genieten van ons voetbalspel, of van onze kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, vrienden 
vriendinnen en geliefden.   Tot gauw en hou jezelf en je familie gezond. 

Lidgeld en kledij 
Voor het seizoen 2020-2021 bedraagt het lidgeld €220 voor het eerste kind, €200 voor het tweede en €180 voor het 
derde kind (en volgende kinderen) binnen hetzelfde gezin. Het lidgeld van de senioren (A elftal en reserven) 
bedraagt €250. Het lidgeld voor de U5 bedraagt €120 en voor U6/U7 bedraagt het €160. Spelers die ook trainer zijn 
van een jeugdploeg, betalen geen lidgeld. 
Mogen we vragen om het lidgeld te betalen voor de start van de trainingen ! Dit om zeker in orde te zijn met de 
verzekering en andere modaliteiten binnen de club (bv. kledijpakket) 
 
Het kledijpakket voor het seizoen 2020-2021 bestaat voor reeds aangesloten spelers uit : een trainingsset voor de 
jeugd, een opwarmingsvest voor de senioren, een bal, een paar kousen te dragen bij wedstrijden. 
 
Voor nieuwe spelers ouder dan 5 jaar omvat het pakket : een trainingspak (verplicht aan te doen bij een wedstrijd), 
een bal, een paar kousen te dragen bij wedstrijden, een voetbaltas, een fluo hesje. 
 
Nieuwe spelers jonger dan 5 jaar krijgen een trainingspak, een bal en een fluo hesje. 
 
We willen nogmaals een oproep lanceren, ook naar de bestaande spelers, om het trainingspak te dragen bij 
wedstrijden.  Indien u geen trainingspak (meer) heeft, kan dit besteld worden via de webshop op  
www.kdnunited.be/sportartikelen.php of via mail aan karolien.dekeyser@gmail.com 
 
 

Up to date wedstrijdinfo nodig ? → download de BBF (Best of Belgian Football) app via de 

Play Store of de App Store → u vindt ons onder K.D.N. United (puntjes niet vergeten !) 
hier vindt u de laatste info aangaande uur, locatie en adres van competitiewedstrijden. 
Tot nader bericht start de competitie voor de jeugdploegen in het weekend van 05-06/09/2020 

Abonnement KDN United  2020 – 2021  65 € 
gratis inkom bij thuiswedstrijden A elftal, reserven, Paastornooi 
5 € korting bij 1 van de eetdagen.   Het abonnement is inbegrepen in het lidgeld van jeugdspelers 

http://www.kdnunited.be/sportartikelen.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitdeelmomenten kledij 
maandag 07/09/2020 : U8 om 19.30 h, U15 om 20.00 h, U17 A (team John) om 21.00 h 
woensdag 09/09/2020 : U5, U6, U7 om 19.15 h, U9 om 19.30 h, U11 om 20.00 h, U17 B (Team Andy) om 21.00 h 
De verdeling bij U13 wordt binnen het team afgesproken. 
donderdag 10/09/2020  : senioren om 21.30 h 

 

Bijkomende afspraken aangaande de verdeling van de kledij 
Indien U niet aanwezig kan zijn, gelieve te verwittigen op karolien.dekeyser@gmail.com  
De kledij zal enkel bezorgd worden indien het lidgeld werd betaald, dus kom niet nodeloos in de rij staan. 
Kom niet met uw teamgenoten aanschuiven voor de gezelligheid.  De spelers komen bij voorkeur alleen, of met maximum 
1 van de ouders.  Hou afstand en ontsmet de handen.  Personen ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker. 
Kledij passen is in principe niet meer mogelijk.  Verlaat de zone direct na ontvangst van uw pakket. 

 
Teambegeleiding (onder voorbehoud van wijzigingen) 
 

  Trainer Begeleider 
U6 
U7 

 Vic Rondas 
Artur Caluwaerts 

Patrick Vermeulen 

U8  Nienke Meynaerts Dirk Vanderhoydonck 

U9 
U9 

A 
B 

Joeri Tuyls 
Michiel Voets 

Wendy Justens 
Stijn Den Tempst 

U11  Coos Van Uythem 
Herwig Vissenaekens 

Caroline Lemmens 
Tinne Verboven 

U13  Tim Vrancken Bert Gevers 

U15  Johny Reniers Koen Peeters 

U17 
U17 

A 
B 

John Stas 
Andy Tuyls 

Luc Claes 
Sofie Elsen 

 

Coron@ KDN United 
• Jeugdspelers (u6-u17) komen maximaal 10 minuten voor het begin van de training in hun trainingsuitrusting 

met eigen bal en drinkbus naar de club. 

• De ouders (met mondmasker) brengen hun kind tot aan hun afgebakende afzet-plaats op de parking in de 
Veeliedenstraat waar ze opgevangen worden door de trainer(ook met mondmasker) 

• Er wordt dan een ontsmettingsmoment voorzien voor elke speler (handen, voetbal, drinkbus) vooraleer ze 
met de trainer gezamenlijk naar hun specifieke bubbel gaan (via de poort aan de ingang). Na de training volgt 
opnieuw een ontsmettingsmoment vooraleer de spelers kunnen vertrekken (deze keer via de zijweg tussen 
het A- en het C-veld) 

• Ouders kunnen desgewenst wel toekijken langs het veld of vanuit de  kantine (indien geopend), mits naleving 
van de daar geldende preventiemaatregelen. (meer hieronder) 

• Na de training – en het nieuwe ontsmettingsmoment - verlaten de spelers (met mondmasker op vanaf U13) 
meteen het voetbalveld via de zijweg tussen het A veld en het C veld waar de ouders hen aan de ingang 
opwachten (met mondmasker). De trainer ziet erop toe dat iedereen uit zijn/haar bubbel wordt opgehaald 
vooraleer zelf te vertrekken. 

• Laat je trainer vooraf weten als je niet naar de training komt. 

• Er zijn voorlopig geen kleedkamers voor de trainingen van onze jeugdspelers beschikbaar, toiletten mogen 
wel gebruikt worden. 

• Vanaf U13 is een mondmasker verplicht: 
o Mondmasker aan bij het verlaten van de wagen of bij aankomst met de fiets 
o Mondmasker mag uit tijdens de training en wordt in een plastic zakje gestopt met de naam van de 

speler erop. 
o In de kantine is een mondmasker verplicht, ook bij een kort toiletbezoek of om drinkbussen te vullen 

• Elke speler brengt zijn eigen drinkbus mee, reeds gevuld van thuis. Bijvullen kan eventueel wel 

• Alle algemeen geldende regels zijn van toepassing (handhygiëne, afstand houden, ….) 

• Voel je je niet goed, een beetje ziek? Blijf thuis en verwittig de trainer (en je dokter) 

 

 

Trainingsuren (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 

 

  Maandag Woensdag 
U6 
U7 

  
18.15 h – 19. 30 h 

18.15 h – 19. 15 h 
18.15 h – 19. 30 h 

U8  18.15 h – 19.30 h 18.15 – 19.30 h 

U9  18.15 h – 19.30 h 18.15 h – 19.30 h 

U11  18.30 h – 20.00 h 18.30 h – 20.00 h 

U15  19.30 h – 21.00 h 
Oep Den Berg 

18.30 h – 20.00 h 
VK Holsbeek 

U17 A 19.30 h – 21.00 h 19.30 h – 21.00 h 

U17 B 19.30 h – 21.00 h 
VK Holsbeek 

19.30 h – 21.00 h 
Oep Den Berg 

 
 Woensdag Vrijdag 
U13 18.00 h – 19.30 h 

VK Holsbeek 
18.00 h – 19.30 h 
VK Holsbeek 

De trainingen in VK Holsbeek gaan door op het 
synthetisch terrein van de gemeente in Holsbeek, en dit 
mag enkel betreden worden met propere voetbal-
schoenen zonder metalen studs. 

Wedstrijdlocaties  
U6-U7-U8-U9-U11-U13-U15-U17A  Oep Den Berg 
U17 B reserven  A elftal  Den Akker 
 

Karolien Dekeyser, Sven Ons, Joeri Tuyls, Peter Kempenaers, Ilse Organe, Luc Claes, Koen Peeters werkten mee aan deze editie 

 

mailto:karolien.dekeyser@gmail.com

