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Beste speler, 

Geachte ouder, 

 

Via dit document willen we u informeren over de jeugdwerking van KFC Turnhout. 

 

Missie 

KFC Turnhout wil een aangename voetbalvereniging zijn waar talentvolle voetballers zich maximaal 

kunnen ontwikkelen maar waar ook minder talentvolle spelers met plezier kunnen voetballen. 

Wij als KFC Turnhout geloven zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats kan 

en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen. 

Wij willen een KFC Turnhout neerzetten dat voor, door en met de Turnhoutse voetballiefhebber zijn 

bestaansrecht heeft en waar de jeugd volop zijn kansen krijgt. 

 

Visie 

De visie van KFC Turnhout is gericht op onderstaande pijlers: 

- Jeugd opleiden 

De primaire opdracht van de club is jeugd opleiden en jeugdspelers laten doorstromen naar het 1ste 

elftal van KFC Turnhout of naar een team op een hoger niveau. 

 

- Regionale verankering 

Onze focus ligt op spelers, trainers en medewerkers uit de stad Turnhout en haar randgemeenten 

(max 20 km). KFC Turnhout wil aantrekkelijk zijn voor de regio en op sportief vlak een ankerpunt zijn 

en een rol van betekenis spelen om het voetbal in de regio op een hoger niveau te tillen. 

 

- Aangename club om te vertoeven 

We willen een club zijn waar het fijn vertoeven is, een leuke sfeer heerst en bezoekers een 

aangename voetbalbeleving ervaren. Een club waar iedereen zich welkom en thuis voelt. 

 

- Samenwerkingen 

We wensen nauw samen te werken met andere organisaties. 

We denken hier in eerste instantie aan: 

 Scholen (lager, middelbaar en hoger) 

 Clubs uit de regio (gewestelijk, provinciaal, elite) 

 Stad Turnhout 
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Voetbal 

“Van alle onbelangrijke dingen, is voetbal het belangrijkste”. 

Voor KFC Turnhout geldt deze regel .. als we met voetbal bezig zijn 

willen we het beste uit spelers, trainers en groepen halen. Dit via 

ontzettend veel enthousiasme en een groot engagement. 
 

 

Locatie 

KFC Turnhout beschikt over verschillende locaties: 

- Het sportcomplex “De Leemshoeve” (Steenweg op Merksplas 80 te Turnhout) 

- Het stadsparkstadion (Parklaan 50 te Turnhout) 

 

Het Leemshoeve complex bevat 10 wedstrijdvelden waarvan één kunstgrasveld. Tevens is er ruimte 

voor de allerkleinsten waar 2vs2 vormen worden gespeeld. 

De sanitaire installatie omvat 10 kleedkamers, deze worden uitgebreid naar 16 kleedkamers einde 2021. 

 

Het stadsparkstadion is de thuishaven van het eerste elftal. 

 

Tijdens de winterperiode maken de jeugdploegen gebruik van een indoor sporthal van het Sint-

Pietersinstituut. 

 

   
 

G-voetbal 

We zijn bijzonder trots op onze G-ploeg. De warmte die je terugkrijgt is enorm. We nodigen u graag uit 

om dit eens helemaal gratis te komen ervaren. 

 

De toegang voor deze wedstrijden is namelijk gratis! Momenteel spelen 30 

voetballers binnen dit KFCT project en hebben we 2 ploegen in competitie. 
 

 
 

KFC Turnhout is ook trots om erkend te zijn als “Football + Foundation”. Enkel clubs die al meer dan 5 

jaar maatschappelijk relevant ondernemen, mogen deze titel dragen. In de komende jaren zullen we ons 

blijven inzetten voor meer respect, samenhorigheid en integratie, zowel binnen als buiten de club. 
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Inschrijven 

Inschrijven bij KFC Turnhout is mogelijk mits de nodige vrije ruimte in de desbetreffende 

leeftijdsgroepen. Voor de IP-ploegen zijn er steeds een testperiodes nodig en/of worden spelers 

toegelaten via het scoutingsapparaat. 

 

Ouders 

Ouders zijn steeds welkom op de vereniging; we vragen hen alle spelers aan te moedigen in goede en 

slechte tijden. Moedig uw kind aan, ze hebben uw steun nodig. Blijf steeds positief in uw 

aanmoedigingen. 

 

Toernooien 

Traditioneel organiseert KFC Turnhout twee jeugdtoernooien: 

- Moederdagtoernooi in de periode rond 15 augustus, dit voor U6 t.e.m. U13 spelers. 

- Transitietoernooi voor de U9 spelers in de periode van maart/april; dit in een 8vs8 vorm. 

Alle jeugdploegen krijgen de kans het seizoen mooi af te sluiten met verschillende toernooien tijdens de 

maand mei, dit als beloning van het ganse seizoen en tevens als bevestiging van de gemaakte 

progressie. 

 

Lidgelden, contributie 

Elk voetbalseizoen worden er lidgelden gevraagd aan de spelers, deze dekken de jaarlijkse kosten zoals 

inschrijvingen bij de KBVB, kledijpakket, verzekering, sanitaire mogelijkheden, gebruik van 

voetbalvelden, … 

 

€€€ Teams 

150€ U6 

250€ U7, U8, U9 

300€ gewestelijke ploegen van U10 en U11 en U12 en U13 en U15 en U17 

350€ interprovinciale ploegen van U10 en U11 en U12 en U13 en U14 en U15 en U16 en U17 en U19 
(Wenst U meerdere kinderen in te schrijven dan heeft U recht op een korting. Speler 1 wordt aangerekend aan 100%, vanaf speler 2  aan 

75%, en dit van oud naar jong.) 

 

Regels 

KFC Turnhout houdt sterk vast aan waarden en normen waar respect centraal 

staat. Respect voor mensen, respect voor medespelers, trainers, begeleiders, 

ouders, scheidsrechters, tegenstanders, infrastructuur, materialen, ..  
 

 

Engagement 

Voetballen bij KFC Turnhout moet plezant zijn, voetballer(s)(tjes) moeten graag komen. De 

teamdynamiek moet ten allen tijden worden aangezwengeld en onderhouden. 
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Toch moet voetballen bij KFC Turnhout een proces activeren bij de kinderen .. bijleren op sportief maar 

tevens menselijk vlak, kunnen omgaan met discipline, prestatiedruk, willen goed en/of beter doen. We 

vragen van de spelers een hoog engagement als lid van KFC Turnhout vooral op het vlak van actief 

meewerken op trainingen en wedstrijden. 

 

Coördinatiestructuur bij KFCT jeugdopleiding 

De jeugdwerking wordt opgedeeld in 3 groepen; onder-, midden- en bovenbouw. De indeling is als volgt: 

 

Bouwdeel Coördinator Mobiel nr E-mail Categorie van .. tot 

Onderbouw Filip Pelckmans 0474 62 88 35 filip.pelckmans@vanroey.be U6 t.e.m. U9 

Middenbouw Kevin Sels 0486 07 74 18 kevin.sels1@telenet.be U10 t.e.m. U13 

Bovenbouw Jurgen Denruyter 0496 90 74 05 jurgen.denruyter@kfct.be U14 t.e.m. U17 

TVJO (*) Paul Franken 0495 36 99 20 Paul.franken@kfct.be  
(*) TVJO: Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding 

 

 

Trainingsmomenten 

De jeugdploegen hebben vaste dagen en tijden voor trainingen en thuiswedstrijden, deze worden bij 

aanvang van het seizoen vastgelegd door de trainersstaf in samenwerking met de coördinatoren en de 

AVJO (Administratief verantwoordelijke Jeugdopleiding) 
(onderstaand schema is een richtlijn) 

 

Bouwdeel Categorie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Onderbouw U5/U6   14:00h   

 U7 18:00h  18:00h   

 U8 18:00h  18:00h   

 U9 18:00h  18:00h   

Middenbouw U10 18:00h  18:00h  [18:00h] 

 U11 18:00h  18:00h  [18:00h] 

 U12  18:00h  18:00h 18:00h 

 U13  18:00h  18:00h 18:00h 

Bovenbouw U14 19:30h  19:30h  18:00h 

 U15 19:30h  19:30h  18:00h 

 U16 19:30h  19:30h  19:30h 

 U17 19:30h  19:30h  19:30h 
[18:00h] d.w.z. optioneel .. voor IP-ploegen komt er regelmatig een 3de training bij. 

 

Master- en detailplanning trainingen en wedstrijden 

De KFCT-website (www.kfct.be) is een sterk communicatiemiddel. Alle gegevens in verband met 

trainingen en wedstrijden kan je hier terugvinden. Dit platform wordt wekelijks aangepast met de week- 

en weekendplanning: 

 Een totaalplanning, van aanvang tot einde seizoen, kan je per bouwdeel terugvinden via de link 

http://www.kfct.be/planning. 

 Een detailplanning per team kan je via de volgende link raadplegen: http://www.kfct.be/planning 
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Trainings- en wedstrijdopvolging 

KFC Turnhout maakt gebruik van Socceronline, een online registratie softwarepakket om de spelers, 

trainingen, wedstrijden en de scouting op te volgen. Het  is een zeer handige tool om spelers en trainers 

op te volgen. 

 

 
 

Kledingpakket  

KFC Turnhout werkt samen met het sportmerk JOMA. Het kledijpakket is 

een samenstelling van twee trainingspakken, wit voetbalshortje, 2 paar 

voetbalkousen, voetbaltas, T-shirt. Dit kan seizoen per seizoen variëren. 

 
 

FAQ? 

Je kan steeds bijkomende informatie bekomen op de website van KFC Turnhout via www.kfct.be 

 

Er is een aparte FAQ pagina met detailinformatie: http://www.kfct.be/faq 
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