


Voorstelling KVC Langdorp  

 

• KVC Langdorp telt momenteel een 250-tal leden. 

• KVC Langdorp is opgericht op 7 maart 1954. 

• We hebben momenteel 4 terreinen in gebruik 

o A-terrein : Gijmelsesteenweg in Langdorp 

o Duiveltjesterrein (2): Gijmelsesteenweg in Langdorp 

o Oefenterrein" Boskesplein" (vroegere bos naast A-terrein)                          
Gijmelsesteenweg in Langdorp 

o Oefenterrein "Wit-Geel":                                                                                               
Gijmelsesteenweg in Langdorp 

• KVC Langdorp heeft in het nieuwe seizoen 2016-2017 een A-ploeg, een B-
ploeg, een reservenploeg, scholieren (U17), kadetten (U15), preminiemen 
(U11/U10), duiveltjes (U8/U9), debutantjes (U7)  en pluimpjes (U6). 

• Onze ploegen spelen hun thuismatchen op vrijdagavond (reserven) en 
zaterdagavond (A-ploeg en B-ploeg) op de terreinen aan de 
Gijmelsesteenweg in Langdorp. De jeugdploegen spelen op zaterdag vanaf 
9:30u. 

• We beschikken over een zeer moderne accommodatie aan de 
Gijmelsesteenweg, voorzien van 7 moderne kleedkamers, een grote kantine 
(wedstrijden) en een kleine kantine (trainingen). De accommodatie op Wit-
Geel is gerenoveerd en wordt gebruikt voor de trainingen van de jeugd 
(bovenbouw) , reserven, A en B-ploeg. 

• We zijn erg fier dat we het logo mogen dragen van "Een hartveilige sportclub". 
Alle aangesloten spelers krijgen een hartscreening aangeboden bij hun eerste  
inschrijving. 

• Bovendien zijn we zeer fier dat we het Foot PASS -quality in sports- embleem 
met 1 ster verkregen hebben (hoogst haalbare voor een gewestelijke ploeg). 

 
 
 



Jeugdwerking  

• Info  
Indien je informatie wenst over onze jeugdwerking, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met onze jeugdsecretaris@vclangdorp.be  of één van de leden 
van ons jeugdbestuur. Maandelijks wordt er een jeugdvergadering gehouden. 
Indien je jezelf wil engageren in onze jeugdwerking dan ben je steeds welkom. 
Wij ontvangen iedere enthousiasteling met open armen.  

• Jeugdverantwoordelijken  
  

Jeugdcoördinator bovenbouw:  
Roland Coenen – 0476/92 55 81   
coenen.roland@skynet.be 

Jeugdcoördinator onderbouw:   
Jan Vandenbroeck – 0478/60 05 20 
j55vdb@hotmail.com 

 
Coördinator Samenwerking Aarschot-Langdorp-Rillaar- Wolfsdonk : 

Jan Vandenbroeck – 0478/60 05 20 
j55vdb@hotmail.com 

  
 

• Ingeschreven ploegen en trainers  
Indien je interesse hebt of indien je iemand kent die interesse heeft om een 
jeugdploeg te trainen, gelieve dan contact op te nemen met de secretaris van 
onze club via mail secretaris@vclangdorp.be 

 

Ploeg Naam Contact 
U6              2 v 2 Jan Vandenbroeck  

Eline Kempenaers 

Ben Bekaert 

0478/60 05 20  
0477/56.44.05 
0496/07 16 53 

U7              5 v 5 Bram Bekaert 
Kevin Frans 

0498/22.47.87 

U8 A          5 v 5 Jonas Goossens 0479/20 17 92 

U9A           5 v 5 Davy Laeremans 
Wietse Hollands 

0498/33 95 44 
0496/24 56 77 

U9 B          5 v 5  Nog niet gekend --- 

U10            8 v 8 Jan Mertens 

 

 0478/52 28 13 
 

U11          8 v 8 Eddy Wouters 
Ruben Mertens 

 0494/41 51 59 

  
U15          11 v 11  Theo Toremans 0473/91 13 97 
U17          11 v 11 Michel Dewin 0478/60 87 82  
Reserven  Dirk Vandenbergh --- 
B-Ploeg  Nele Piot 0496/87 56 27 

A-Ploeg  Rudi Helsen 0498/46 68 09 



 

HUISREGLEMENT KVC LANGDORP  

Voor de spelers 

1. Stiptheid en aanwezigheden  

1.1 Trainingen 
De trainingen van de onderbouw (tot en met U11) gaan door op de terreinen 
van de Gijmelsesteenweg, die van U15 en U17 gaan door op Wit-Geel. 
Om de training tijdig te laten starten, vragen wij om minstens 15 minuten voor 
de aanvang van de training aanwezig te zijn. 
Indien je niet aanwezig kan zijn of je niet tijdig op de training kan komen, 
verwittig je steeds de trainer(s). 
 
1.2 Wedstrijden 
- De jeugd speelt alle competitiematchen op de terreinen aan de 
Gijmelsesteenweg. 
- Indien je NIET aanwezig kan zijn voor een wedstrijd, wordt de trainer 
minstens 2 dagen op voorhand verwittigd. 
- Geef de trainer ook een seintje als je WEL aanwezig kan zijn, zodat hij een 
beeld heeft van het aantal spelers voor die wedstrijd. 

- Bij laattijdig of niet meedelen van aan- of afwezigheid, gaat de 
trainer/begeleider er van uit dat de speler niet aanwezig zal zijn. 

- Bij ziekte, sterfgevallen of schoolverplichtingen kan een laattijdige 
verwittiging toegelaten worden. Ook dit moet je zo snel mogelijk meedelen  
aan de trainer. 

- De trainer spreekt tijdens/na de training het uur van samenkomst/vertrek 
voor de wedstrijd af. 
Indien je niet op de training kan zijn, contacteer je zelf de trainer om het uur 
van samenkomst/vertrek te weten. 

- De trainingspakken (vest) worden omwille van sponsorverplichtigen verplicht 
gedragen voor en na elke wedstrijd. De trainingspakken mogen NIET gebruikt 
worden voor trainingen of voor activiteiten die geen enkel verband hebben met 
de club. 
 

2. Hygiëne en netheid . 

2.1.Hygiëne 
Iedere speler is verplicht om na iedere training en wedstrijd te douchen. 
Wij raden aan om steeds badslippers aan te doen tijdens het douchen. 
Dit in de eerste plaats omwille van hygiënische redenen maar ook voor de 
veiligheid van uw zoon/ dochter. 

  



2.2 Netheid 
2.2.1 De kleedkamers. 
De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden en om te 
douchen. Een kleedkamer is GEEN speelkamer en zeker GEEN voetbalplein! 
Onze voetbalschoenen gaan we ook steeds buiten de kleedkamers afkloppen 
en zeker niet afwassen onder de douche! 

2.2.2 Het terrein 
Papiertjes van snoep, blikjes of plastiek flesjes worden steeds in de voorziene 
blauwe tonnen gegooid. Om veiligheidsredenen worden NOOIT flesjes of 
glazen mee naar buiten genomen vanuit de kantine. 

2.2.3 Materiaallokaal 
Enkel de trainer(s), afgevaardigde(n) en bestuursleden hebben toegang tot het 
materiaallokaal. 
 

3. Beleefdheid, respect en omgang met elkaar  

3.1 Beleefdheid. 
Wij zijn ten allen tijde beleefd naar de trainer(s), afgevaardigde(n) 
bestuursleden, medespelers, tegenstanders, scheidrechters en alle 
vrijwilligers! Bij het toekomen en vertrekken op de club geven wij hen 
spontaan een hand bij het ontmoeten. 
We geven na de wedstrijd ook STEEDS (wat er ook gebeurd mag zijn) de 
scheidsrechter een hand maar ook de trainer(s), afgevaardigde(n) en de 
spelers van de tegenpartij. 

 
3.2 Respect  
- We geven NOOIT negatieve commentaar op mekaar of we breken elkaar 
ook NOOIT af als iemand iets niet goed gedaan zou hebben. Iedereen heeft 
het recht om fouten te maken !    

- Er wordt NOOIT iemand gepest voor zijn uiterlijk, cultuur, geslacht, 
godsdienst,… of als hij iets niet goed kan. Bij pestgedrag zal steeds 
opgetreden worden, in de eerste plaats door de trainer en/of afgevaardigde. 
Indien deze tussenkomst niet voldoende blijkt, zal de zaak door het bestuur 
bekeken worden en zal er eventueel gesanctioneerd worden ! 

GEEF RESPECT EN JE ZAL GERESPECTEERD WORDEN 

3.3 Voetbal en Studie 
De studie(s) zullen altijd voorrang krijgen op het voetbal. 
Goede resultaten op school vertalen zich meestal ook naar goed spel van de 
speler(s). Maar denk er aan: wanneer je niet kan komen trainen /voetballen, 
verwittig dan tijdig je trainer, zodat er eventueel voor een oplossing kan 
gezocht worden. 
 



HUISREGLEMENT KVC LANGDORP  

Voor de ouders 

• Moedig je zoon/dochter en zijn/haar medespelers steeds positief aan.  
Denk er steeds aan dat jij als volwassene een voorbeeld bent voor uw 
zoon/dochter. 
Bij herhaaldelijk negatief optreden zal dit gemeld worden en zal er op een 
gepaste manier opgetreden worden. In extreme gevallen kan de toegang 
tot de terreinen van KVCL zelfs ontzegd worden . 
Steun uw zoon/dochter steeds bij een eventuele tegenslag. 
Relativeer de minder goede dingen die uw zoon/dochter heeft gedaan en 
benadruk de goede zaken. 
Doordat u uw zoon/ dochter blijft steunen, zal hij/zij in zichzelf kunnen 
blijven geloven en zo versterk je het zelfvertrouwen. 

• Toon steeds sportief gedrag naar je zoon/dochter en naar de 
tegenstanders. 
Moedig hem/haar NOOIT aan om de tegenstander te kwetsen. 
Je straft er enkel je zoon/dochter mee; onsportief gedrag wordt door de 
trainer, ploegafgevaardigde en het bestuur NIET aanvaard. 

• Tijdens de wedstrijd (en in de kleedkamers) is de trainer steeds de baas en 
neemt hij de beslissingen. 
Als ouder weet je immers niet wat de trainer als opdracht heeft gegeven 
aan de ploeg of aan iedere speler individueel. 
Door zelf trainer te gaan spelen, zullen de spelers niet meer weten wat ze 
moeten doen en gaat er verwarring ontstaan. Dus laat het coachen aan de 
trainer(s) over a.u.b.! 

• Ga uw kind NOOIT straffen door hem niet naar de training of de wedstrijd 
te laten komen: dit kan door de medespelers beschouwd worden als de 
ploeg in de steek laten. Hieronder kan de groepssfeer lijden. 

• Als club vinden we het ook erg belangrijk dat uw zoon/dochter zich na 
iedere training en wedstrijd doucht. Als uw zoon/dochter niet mag douchen 
om welke reden dan ook, wordt dit steeds aan de trainer gemeld (dit kan 
eventueel zijn wegens medische redenen, dringende afspraak, … ) 
Bij herhaaldelijk niet douchen, zal er via een gesprek met de ouders en/of 
de betrokken speler naar een oplossing gezocht worden. 

• Vanaf U8 zullen er ook geen ouders meer toegelaten worden in de 
kleedkamers. 
Enkel de trainer(s) en ploegafgevaardigde(n) helpen de spelers met het 
aan- en uitkleden en eventueel bij het wassen. Bij de jongste groepen kan 
er, in samenspraak met de trainer/afgevaardigde, beslist worden om via 
een beurtrol één ouder toe te laten om de spelers te helpen. Deze verlaat 
de kleedkamer zodra iedereen klaar is. 

• Om veiligheidsredenen vragen we om uw zoon/dochter ten laatste 30 
minuten na de training op te halen. De club is dan ook GEEN goedkope 
kinderopvang. 



• Er wordt ook gevraagd om op vrijwillige basis tijdens alle activiteiten van de 
club de handen uit de mouwen te steken. 

• Hou als ouder rekening met de data van de wedstrijden en tornooien, 
zodat uw zoon/dochter op regelmatige basis kan meespelen en om zo de 
groepssfeer te bevorderen. Samen staan we steeds sterker! 

• Toon STEEDS respect voor de scheidsrechter en trek zijn beslissingen niet 
in twijfel. Iedereen maakt fouten en zij zien meestal meer dan wat jij als 
supporter naast de kant ziet. 
Elke scheidsrechter doet immers steeds zijn uiterste best om het spel zo 
eerlijk mogelijk laten verlopen. 
Bij herhaaldelijke klachten van de scheidsrechter(s) tov bepaalde personen 
kan er overgegaan worden tot een sanctie. Blijf er ook steeds aan denken 
dat jij als volwassene een voorbeeldfunctie hebt tov. de jongeren! 

• Zit je met een probleem op sportief vlak (dit kan bijvoorbeeld zijn: waarom 
begint mijn zoon op de bank) of als je het met de beslissing van de trainer 
niet eens bent, richt je je steeds in de eerste plaats tot de trainer! 
Voor het bespreken van eventuele problemen maak je op voorhand een 
afspraak voor een rustig gesprek met de trainer na de wedstrijd.  

Indien het probleem niet met de trainer kan opgelost worden of als u 
niet akkoord kan gaan met de uitleg/beslissing van de trainer, kan er 
overgegaan worden tot een gesprek met de jeugdcoördinator (ook 
steeds na afspraak).                    
Uit respect voor iedereen vragen we je om het probleem enkel met de 
desbetreffende perso(o)n(en) te bespreken en niet met "Jan-en-
alleman" in de kantine of buiten de club bv. Op deze wijze kan je 
vermijden dat het probleem een eigen leven gaat leiden, dat iedereen 
er zich gaat mee bemoeien en dat er zaken gezegd worden die onjuist 
zijn en waardoor sommige personen erg gekwetst kunnen worden. 
Voor alle praktische problemen kan u steeds terecht bij de 
afgevaardigde van uw ploeg .  

• Toon belangstelling voor de hobby van uw zoon/dochter en kom geregeld 
eens kijken naar een training of een wedstrijd. 
Op deze wijze voelt uw kind zich ook even "de belangrijkste persoon" en 
kan hij/zij laten zien wat hij geleerd heeft en wat hij/zij reeds allemaal al 
kan. 

• Als je om de een of andere reden verhuisd bent of je telefoonnummer/ 
GSMnummer/e-mailadres is gewijzigd dan vragen we je om dit zo snel 
mogelijk te melden aan de trainer en/of afgevaardigde. Zo kunnen wij onze 
administratie ook "up-to-date" houden, hetgeen problemen kan voorkomen! 

• Bij alle mogelijke problemen kan zowel de trainer, afgevaardigde, 
jeugdcoördinator of het bestuur van de club een sanctie opleggen.  
Dit gebeurt enkel nadat alle partijen gehoord zijn. Onder geen enkele 
voorwaarde zal de betrokken speler of zijn ouder(s) ooit het lidgeld (of een 
deel er van) kunnen terugeisen van KVCL, wat ook de sanctie moge zijn! 
 



• Als je een bepaalde ploeg of de club op elke mogeli jke manier wil 
sponsoren of helpen, doe je dit steeds via een best uurslid (de 
trainer/afgevaardigde zal u doorverwijzen naar de j uiste persoon). Alle  
hulp is welkom onder het motto: vele kleintjes make n één groot !    

 

 

Het jeugdbestuur wenst iedereen een fijn en sportie f seizoen toe. 

 



  

1.  Een supertalent  

�blijf realistisch over de talenten van uw kind, talent zal ook 
wel door anderen herkend worden. 

2.  Ga maar alleen 

� toon belangstelling voor je kind en ga daarom geregeld eens 
mee naar een training of wedstrijd. 

3.   Naar voor 

�blijf ouder, ga niet de taak van de trainer overnemen, je weet nooit 
als ouder wat de trainer(s) als opdracht aan de ploeg of aan een speler 
heeft gegeven. 

4.  Meer trainen 

� laat uw kind ook kind zijn en dwing het niet om te gaan trainen of om 
een wedstrijd te spelen. 

 

 

 

 1.Loser 

�je gaat nooit spelers die minder zijn uitschelden of afbreken. 
Deze regel geldt zowel voor de eigen spelers als voor deze van 
de tegenpartij. 

2.Blinde mol 

� de scheidsrechter kan niet alles zien en    
 beoordeelt altijd op basis van wat hij gezien heeft.   
 Iedere scheidsrechter doet immers steeds zijn best!   Probeer het 
anders zelf maar eens! 

3.Pak hem (terug) 

� sporten is plezier maken en zeker niet bedoeld om elkaar te kwetsen of om 
ruzie te maken. 

4. Verdomme 

�Ligt er iets op je maag, spreek er dan in eerste instantie met de trainer(s) 
over op een serene en rustige manier na de wedstrijd en jut anderen niet 
nodeloos op.   

  



Door het bijhorende formulier in te vullen gaat u akkoord met het huisreglement en 
verklaart u dat u er zich ook aan zal houden. Gelieve het zo snel mogelijk in te v
en ons terug te bezorgen! 

Vergeet ook niet de meegeleverde spelersfiche zo snel mogelijk terug te bezorgen! 
Wij houden graag iedereen op de hoogte van de activiteiten van de club en dat lukt 
enkel door telkens bij het begin van het seizoen van iedere
ontvangen. Heeft uw kind medische problemen (allergieën, intoleranties, astma, 
hartritmestoornissen, …) of eventueel psychische problemen (ASS, ADHD, …) 
vermeldt dit dan op de spelersfiche onder “opmerkingen”. We zijn immers 
bekommerd over het welzijn van onze spelers en vinden het mede onze taak om er 
als club voor te zorgen om, in de mate van het mogelijke, hen zo goed mogelijk te 
begeleiden. 

Bij inlevering van dit ondertekend formulier
en na betaling van het lidgeld
persoonlijke lidkaart geeft recht op het gratis bijwonen van wedstrijden van de eerste 
ploeg(en). Bij Publi Sport in Herselt krijgt u ook korting op de aankoop van 
voetbalmateriaal (kledij, schoenen, scheenlappen,…) als aangesloten lid van KVC 
Langdorp. Indien je zoon/dochter wenst deel te nemen aan trainingen bij de 
StreetSoccer Accademie ontvangt u op vertoon van onze lidkaart eveneens een  
korting op het inschrijvingsgeld. 

In de loop van de eerste helft van het nieuwe seizoen ontvangt elke speler 
waardebon van €12,50 van één van onze sponsers, Carrefour Mestdagh.

 
 

 

 
 
 

 
 
  

Door het bijhorende formulier in te vullen gaat u akkoord met het huisreglement en 
verklaart u dat u er zich ook aan zal houden. Gelieve het zo snel mogelijk in te v

Vergeet ook niet de meegeleverde spelersfiche zo snel mogelijk terug te bezorgen! 
Wij houden graag iedereen op de hoogte van de activiteiten van de club en dat lukt 
enkel door telkens bij het begin van het seizoen van iedereen de juiste gegevens te 
ontvangen. Heeft uw kind medische problemen (allergieën, intoleranties, astma, 
hartritmestoornissen, …) of eventueel psychische problemen (ASS, ADHD, …) 
vermeldt dit dan op de spelersfiche onder “opmerkingen”. We zijn immers 

erd over het welzijn van onze spelers en vinden het mede onze taak om er 
als club voor te zorgen om, in de mate van het mogelijke, hen zo goed mogelijk te 

Bij inlevering van dit ondertekend formulier, samen met de ingevulde
betaling van het lidgeld ontvangt u een lidkaart van onze club. Deze 

persoonlijke lidkaart geeft recht op het gratis bijwonen van wedstrijden van de eerste 
ploeg(en). Bij Publi Sport in Herselt krijgt u ook korting op de aankoop van 

ij, schoenen, scheenlappen,…) als aangesloten lid van KVC 
Langdorp. Indien je zoon/dochter wenst deel te nemen aan trainingen bij de 
StreetSoccer Accademie ontvangt u op vertoon van onze lidkaart eveneens een  
korting op het inschrijvingsgeld.  

van de eerste helft van het nieuwe seizoen ontvangt elke speler 
12,50 van één van onze sponsers, Carrefour Mestdagh.

 

 
 
 

KVC Langdorp 
Gijmelsesteenweg z/n 

3201 Langdorp 
 
 

 

Door het bijhorende formulier in te vullen gaat u akkoord met het huisreglement en 
verklaart u dat u er zich ook aan zal houden. Gelieve het zo snel mogelijk in te vullen 

Vergeet ook niet de meegeleverde spelersfiche zo snel mogelijk terug te bezorgen! 
Wij houden graag iedereen op de hoogte van de activiteiten van de club en dat lukt 

en de juiste gegevens te 
ontvangen. Heeft uw kind medische problemen (allergieën, intoleranties, astma, 
hartritmestoornissen, …) of eventueel psychische problemen (ASS, ADHD, …) 
vermeldt dit dan op de spelersfiche onder “opmerkingen”. We zijn immers 

erd over het welzijn van onze spelers en vinden het mede onze taak om er 
als club voor te zorgen om, in de mate van het mogelijke, hen zo goed mogelijk te 

, samen met de ingevulde spelersfiche,  
een lidkaart van onze club. Deze 

persoonlijke lidkaart geeft recht op het gratis bijwonen van wedstrijden van de eerste 
ploeg(en). Bij Publi Sport in Herselt krijgt u ook korting op de aankoop van 

ij, schoenen, scheenlappen,…) als aangesloten lid van KVC 
Langdorp. Indien je zoon/dochter wenst deel te nemen aan trainingen bij de 
StreetSoccer Accademie ontvangt u op vertoon van onze lidkaart eveneens een  

van de eerste helft van het nieuwe seizoen ontvangt elke speler een 
12,50 van één van onze sponsers, Carrefour Mestdagh. 



 
Terug te bezorgen ter goedkeuring      _________ 

 
 

Ondergetekende, ..........................................................................  (naam + voornaam) 

vader /moeder van …....................................................................  (naam + voornaam) 

speler aangesloten bij KVC Langdorp en spelende voor U6 – U7 – U8 – U9 – U10 

– U11– U15 – U17  (omcirkelen wat van toepassing is) verklaart dat hij een exemplaar 

van het huisreglement heeft gekregen en dat hij/zij de huisregels van KVC 

Langdorp en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid aanvaardt.  

 

 
 

..............................................   
 

(handtekening + vermelding « gelezen en goedgekeurd») 
 
 

Inlichtingenfiche OK – niet OK 


