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De club KFC Diepenbeek 
 

De voetbalclub KFC Diepenbeek is ontstaan uit de fusie van de twee Diepenbeekse 
ploegen:  
SK Rooierheide en K. Diepenbeek VV De Zwaluw. 

  

 

SK. Rooierheide     K. Diepenbeek VV De Zwaluw 

 

KFC Diepenbeek heeft de ambitie om op termijn tot de top van de provinciale 
voetbalcompetitie te behoren. 

De doelstelling van de club is om een zo sterk mogelijk voetbalteam in competitie te 
brengen, bestaande uit spelers van eigen streek, aangevuld met meerwaarde gevende 
spelers uit omliggende gemeenten. 

Het moet een vereniging zijn waarin spelers en supporters zich herkennen en thuis 
voelen. 

De clubkleuren van KFC Diepenbeek zijn: Bordeaux - Oranje. 
 

De accommodaties 
 

De club beschikt over drie outdoor accommodaties: de trainingsvelden aan de 
Waardestraat en de wedstrijdvelden aan de Wasserijstraat (Fanion) en de Heidestraat 
(Jeugd).  
Net als vorig seizoen beschikken we ook over één indoor accommodatie en één 
kunstgrasveld: de AA Soccer Arena te Genk en het kunstgrasveld te Kiewit. 
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De jeugdwerking 

 

De jeugdafdeling van KFC Diepenbeek herbergt de spelers vanaf 4 tot en met 21 jaar. 
In iedere leeftijdsgroep hebben we minstens twee ploegen actief wat zorgt voor het 
ideale proces binnen een club: instroom – ontwikkeling – doorstroom 

Iedere speler wordt individueel begeleidt doorheen het traject van jeugdwerking naar 
hoofdwerking.  

 

 

 

KFC Diepenbeek heeft, in samenwerking met TEVONA, ook een G-voetbalteam in 
competitie. Deze jongens en meisjes nemen ook regelmatig deel aan de SPECIAL 
OLYMPICS. Kom ze ook eens aanmoedigen op hun thuiswedstrijden. 

 

Doelstelling van onze jeugdwerking 

 

Doelstelling van de jeugdwerking is om de kinderen en jongeren van Diepenbeek en 
nabije omgeving, in een kameraadschappelijke sfeer en op een gezonde manier te 
laten voetballen. 

Wij doen dit door, tot aan de leeftijd van 10 jaar, het competitieve aspect van het 
voetbal niet te benadrukken en iedereen de kans geven om mee te spelen en zich 
verder te ontplooien. 

Vanaf 11 jaar worden de beteren samengebracht om op termijn door te groeien naar 
het eerste elftal.  Spelers die regelmatig trainingen volgen op een gemotiveerde wijze 
krijgen 50 % speelkansen tijdens de wedstrijden. 



  

4 

 

 
Hoe willen we de kwaliteit van onze jeugdwerking optimaliseren? 
 
Sportieve opvolging van trainers & spelers 
Doorheen het seizoen worden zowel de trainers als de spelers op maandelijkse basis 
geëvalueerd. Hierdoor kunnen we snel inpikken op bepaalde sportieve situaties. 
 
 
Wedstrijd en-trainingsanalyse 
Deze maandelijkse evaluaties worden gemaakt a.d.h.v. analyses. Deze zullen worden 
uitgevoerd door de sportief coördinator. Op regelmatige basis zal zowel de training in 
de week als de wedstrijd in het weekend gefilmd worden geanalyseerd. Aan de hand 
van deze methode krijgt zowel de coördinator, de trainer als de spelers een visueel 
beeld van de situatie. 
 
Externe opleidingen 
Niet alleen de clubwerking zelf tracht innoverend te werken. Ook de trainers stimuleren 
we om de nieuwste technieken en tactieken toe te passen om het hedendaags voetbal 
bij te blijven. De opleidingen van Sport Vlaanderen (het vroegere BLOSO) en de VFV 
zorgen ervoor dat onze trainers op gepaste wijze worden bijgeschoold. 
 
Sportieve rode draad 
Doorheen onze gehele jeugdwerking, van U6 t.e.m. U21 trachten we een eenduidige 
visie toe te passen. Aan de hand van themagerichte trainingen in balbezit en balverlies 
leren onze spelers elke wedstrijdsituatie kennen en, doorheen de jaren, trachten ze 
deze onder de knie te krijgen. Als club streven we ernaar dat een speler een proces 
kan doormaken bij ons waarbij ze zowel tactiel, visueel als auditief voldoende 
geprikkeld worden zodat zij iedere situatie naar behoren kunnen inschatten. 
  

Durf en plezier zijn de basis en staat centraal in de opleiding van de 
speler 

Durf: 

o Hierin verstaan we dat spelers steeds de kans moeten krijgen om hun 
creativiteit te ontwikkelen op alle posities. 

o Ook de nodige initiatieven nemen op alle posities en ze daarin positief 
stimuleren. 

o Leren domineren in de 1-1 situatie zo wel verdedigend als aanvallend. 
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o Opbouw van achteruit steeds blijven verzorgen en uitvoeren. 
o Aanvallend en verzorgd voetbal te brengen met inspelen en te markeren als 

rode draad. 
o De individuele actie ten alle tijden gebruiken. 
o Durf bij de opleiders door op lange termijnvisie te gaan werken. 

Mentaliteit: 

o Steeds willen winnen maar nooit moeten winnen. 
o Concentratie en beleving zo wel op training als in de wedstrijd. 
o Verdedigen nooit als doel gebruiken maar wel als hulpmiddel. 

Meisjes en voetbal? 

De tijd dat voetbal enkel voor jongens was weggelegd is ver voorbij gestreefd. Ook bij 
onze club staan we open voor meisjesvoetbal.  
Het beste voorbeeld hiervan was het Footfestcamp van SK Rooierheide wat ze 3 jaar 
op rij organiseerden. Het laatste tornooi vond plaats eind augustus 2017. Een kamp 
enkel voor meisjes gegeven door vrouwelijke trainsters. Zowel voetbal als niet-voetbal 
gerelateerde activiteiten vullen deze week in. De bedoeling van dit kamp is om de 
drempel voor meisjes te verlagen tot het voetbalgebeuren. 

 

Footpass  2017-2020 

Het afgelopen jaar werd de Jeugdwerking aan een objectieve 

kwaliteitsevaluatie (audit) door Foot Pass onderworpen. Hierbij 

komen alle aspecten van de Jeugdwerking aan bod: zowel sportieve 

als meer organisatorische aspecten. Meer uitleg is terug te vinden op 

www.footpass.be 

Het resultaat mocht er zijn: onze jeugdwerking werd beloond met één ster. Dit is het 

maximum resultaat voor een regionale audit !  

Er werd hard gewerkt aan de realisatie van deze award. Vele mensen hebben tijd noch 

moeite gespaard om ervoor te zorgen dat dit resultaat mogelijk was. Wij willen dan ook 

iedereen bedanken voor hun inzet en motivatie. 

Eén ster is alvast een verdienste, maar wij zullen ons blijven inzetten om ervoor te 

zorgen dat de kwaliteit van onze Jeugdopleiding tot een nog hoger niveau kan getild 

worden ! 
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  Leeftijdscategorieën 

 

 

Leeftijd Benaming 

Wedstrijdvorm 

Aantal 
spelers 

Wedstrijdduur Grootte veld 

4 – 6  jaar 
Debutantjes (U6-

U5) 
2015-2013 

2 tegen 2 
en 

5 tegen 5 
4 X 15 min. ¼  veld 

6 – 7 jaar 
Duiveltjes (U7) 

2012 

3 tegen 3 
en 

5 tegen 5 
4 X 15 min. ¼  veld 

7 – 8  jaar 
Duiveltjes  
(U8 – U9) 

2011 – 2010 
5 tegen 5 4 X 15 min. ¼ veld 

9 – 10  jaar 
Preminiemen 
(U10 – U11) 
2009 - 2008 

8 tegen 8 4 X 15 min. ½ veld 

10 – 12  jaar 
Miniemen 

(U12 - U13) 
2007-2006 

8 tegen 8 4 X 15 min. ½ veld 

13 – 14  jaar 
Kadetten 

(U15) 
2005 – 2004 

11 tegen 11 4 X 20 min. Volledig veld 

15 – 16  jaar 
Scholieren 

(U17) 
2003 – 2002 

11 tegen 11 4 X 20 min. Volledig veld 

+ 16  jaar 
Junioren 

(U21) 
2001 - 1998 

11 tegen 11 2 X 45 min. Volledig veld 



  

7 

 

Afspraken betreffende wedstrijden en trainingen 
 

 Trainingen 

De trainingen gaan door op de velden aan de WAARDESTRAAT. 

Er wordt 2 maal per week getraind.  

De aanvangsuren van de trainingen zijn voor elke ploeg verschillend, naargelang de 
bezetting van de kleedkamers en velden. Aanvangsuren en eventuele wijzigingen 
worden ten gepaste tijden medegedeeld. 

 

 Wedstrijden 

De thuiswedstrijden gaan door op de terreinen aan de HEIDESTRAAT. 

Voor de uitwedstrijden komen we samen aan het parkeerterrein (tegenover de 
voetbalterreinen).  Na de 2de training krijgen de spelers het tijdstip mee van 
samenkomst voor de wedstrijd. 

Het is voor jonge sporters zeer motiverend wanneer ouders, grootouders of 
familieleden regelmatig de prestaties van hun spruit bijwonen. Dit versterkt ook het 
KFC Diepenbeek familiegevoel. 

Nieuw dit seizoen is dat iedere speler/speelster verplicht wordt om op iedere wedstrijd 
in uitgaansoutfit te verschijnen. 

 

 Samenkomst  

Wedstrijden: 45 min. op voorhand bij het wedstrijdveld (U6-U9) 1u. op voorhand 
(U10-U21) 
Trainingen: Je bent minstens 10 min. op voorhand aanwezig in de kleedkamer 

 
Wanneer men door omstandigheden niet mee kan naar een wedstrijd of training, 

steeds zo snel mogelijk de trainer verwittigen ! 
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Algemene afspraken 

 
1) Praktisch 

 

 Verzekering 

Alle spelers worden bij inschrijving aangesloten bij de KBVB. Op die manier is elke 
speler verzekerd via de collectieve verzekering van de voetbalbond.  
Het is dan ook van belang dat wanneer een speler bij een training of een wedstrijd een 
kwetsuur oploopt, zo vlug mogelijk met de trainer of een bestuurslid contact op te 
nemen nog voor men een dokter raadpleegt, zodat de nodige aangifteformulieren 
kunnen bezorgd worden. 

 
 Kledij 

De wedstrijdkledij wordt door de begeleiders van de ploeg verzorgd, voor de trainingen 
eigen kledij. De eerste training van de week wordt de training afgewerkt in de 
verkregen clubkledij. 
 
Elke speler heeft altijd een paar beenbeschermers (verplicht door KBVB !) en 
voetbalschoenen (geen losse studs) bij. 
Regenjasje: altijd bij hebben.  
Wasgerief: vanaf U7 is douchen verplicht na elke training en wedstrijd. 
Bal: bij elke training meebrengen, ook bij de wedstrijd. 
 
Het trainingspak van de ploeg wordt gedragen voor en na elke wedstrijd, NIET tijdens 
de training.  
Tijdens de winterperiode wordt er getraind met aangepaste (warme) kledij, dit om 
stramme spieren en daar uit volgende kwetsuren te vermijden. De trainers zullen de 
spelers verwittigen vanaf wanneer dit gebeurt. 

Alle sportkledij wordt best voorzien van de naam van de speler. Op die manier 
komen alle vergeten voorwerpen weer bij de eigenaar terecht !!! 

 
 Problemen 

In een vereniging met veel leden kunnen zich al eens strubbelingen voordoen. Indien 
uw kind een probleem heeft met eender welk lid van de club, neemt u best zo snel 
mogelijk contact op met de ombudsman. Dit kan via onderstaande contactgegevens. 
Men zal er alles voor doen om het probleem zo snel mogelijk en in alle vertrouwen op 
te lossen. Vermijd de “toogpraat” !!! 
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Yves Peeters 
0497-59.36.28 
peety76@gmail.be   

 

 Lidgeld 

Het lidgeld voor het seizoen 2018-2019 bedraagt € 200. 
Voor het tweede kind van hetzelfde gezien € 190, derde kind € 180… 

We zijn met onze tarieven bij één van de goedkoopste van de regio en trachten dit zo 
te houden zonder verlies van kwaliteit in onze jeugdwerking. 

Het lidgeld dient gestort te worden op het rekeningnummer: BE37 0015 4688 
1228 en dit voor de datum van 25-07-2018. Vanaf het lidgeld betaald is, is de speler 
speelgerechtigd voor wedstrijden. 
Het lidgeld omvat: 

- De aansluiting van de speler bij de club 
- Een verzekering gedurende het hele seizoen in functie van de club. 
- Een kledingpakket: een uitgaanstraining en een bal 
- Indoortrainingen of kunstgrasveldtrainingen gedurende de wintermaanden 

(november t.e.m. februari) 
- Deelname aan het Kerstvoetbalkamp 

  

Communicatie  

Voor alle info en nieuwtjes kan U terecht op onze website:  

www.kfcdiepenbeek.be of op de Facebookpagina 

‘Jeugdwerking KFC Diepenbeek’ 

Koninklijke Belgische Voetbalbond: www.belgianfootball.be. 

Hier vind u onder: \competities\aanduidingen informatie over de eerstkomende 
wedstrijden van KFC Diepenbeek. Ook vindt u daar onder \competities\afgelastingen 
de laatste informatie over eventuele algemene afgelastingen bij slecht weer. 
Individuele afgelastingen worden altijd ter plaatse door de scheidsrechter beslist. 

 

 

mailto:peety76@gmail.be
http://www.kfcdiepenbeek.be/
http://www.belgianfootball.be/
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Medische opvolging 

Vanaf dit seizoen beschikken wij ook over een medische staf binnen onze 
jeugdwerking. Zij zullen niet alleen in staan voor de behandeling, de genezing of de 
revalidatie maar ook de preventie van de blessures. Blessures waarbij de spelers 
minstens 2 trainingen of meer afwezig is, worden steeds genoteerd door de trainer. 
Wanneer de blessures frequenter of langdurig worden raden wij u aan contact 
op te nemen met onze medische staf via onderstaande contactgegevens. 

 

 

 

 

 

 

 
Techniek en loopcoördinatietraining 

Ook dit seizoen gaan wij actief inzetten op het niet-tactische aspect van het spelletje. 
Meer en meer zie je dat de loopcoördinatie een meerwaarde brengt in de acceleratie 
van de speler alsook de balans tijdens duels. Ook de techniek om de tegenstander te 
passeren maar evenwel de balgewenning is een cruciale factor om het spel te 
verbeteren. 

Dit trachten we te stimuleren door een extra input van deze factoren. Tijdens de 
trainingen van de onder en-middenbouw (U6 – U13) zal een techniektrainer spelers in 
kleine groepjes (max. 5 spelers) apart nemen om specifiek te trainen op deze factoren. 
Door middel van deze input hopen we ook de kans op blessures te verkleinen 
waardoor ons luikje preventie weer in de verf komt te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

Steve Genné 
E-mail: steve.genne@telenet.be 
GSM: 0477/75 61 21 

mailto:steve.genne@telenet.be
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KFC Diepenbeek 

Contactgegevens: 

 

Jeugdcoördinatie: 

Jeugdvoorzitter           Yves Peeters        0497-59.36.28    peety76@gmail.com 
Sportief coördinator    Christof Achten    0496-23.25.74    christofachten@live.be   
Algemeen coördinator Rudi Machiels      0476-98.35.47    rudi.machiels1@telenet.be  

Coördinator MB           Thomas Merken   0479-70.43.67    thomasmerken92@gmail.com 
Coördinator OB            Yvo Beckers        0472-91.00.27    yvo.beckers@telenet.be 
Scouting            Marc Martens      0496-06.69.44    marc2.martens@telenet.be 

 

Trainers: 

Trainer U21  Willy Verhoeven  
Trainer U17  Roeland Rosius  
Trainer U15 A  Enzo Saiu  
Trainer U15 B  David Wouters 
Trainer U15 C  David Willems 
 

Trainer U13                       David Willems 
Trainer U12A   Nico Secci 
Trainer U12B  Matteo Holtappels  
Trainer U11A  Ronald Brondel 
Trainer U11B  Arjen Verjans   
Trainer U10 A  Miel Lambrichts   
Trainer U10 B  Jan Verlaak 
 

Trainer U9   Sam Knevels  
Trainer U8 A  Nico Claesen 
Trainer U8 B  Kristof Schepers 
Trainer U8C  Dimitri Panis 
Trainer U8D  Cynthia Bollen 
Trainer U7 A  Jarne Peelman     
Trainer U7 B  Tom Frederix 
Trainer U7 C  - 
Trainer U6 A  Kevin Hulsmans 
Trainer U6 B  Caythlin Van Aert   
Trainer U6 C  - 

mailto:peety76@gmail.com
mailto:christofachten@live.be
mailto:rudi.machiels1@telenet.be
mailto:yvo.beckers@telenet.be
mailto:marc2.martens@telenet.be
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Keeperstrainer 1 Matteo Holtappels 
Keeperstrainer 2 Miguel D’Hoker  
 
Vlindertrainer  Danny Smeers  
Vlindertrainer  Ivo Thomassen 
Vlindertrainer  Marc Surinx 
Vlindertrainer  Peter Willems 
Vlindertrainer  Niel Claesen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamnummer: 5004              B.T.W.: BE 474.148.668          Rekeningnr.: BE37 0015 4688 1228 
 

Jeugdcoördinator                                                            Jeugdvoorzitter  Sportief Jeugdcoördinator 
Rudi Machiels                                                                 Yves Peeters  Christof Achten 
Rooierheidestraat 43                                                      Parklaan 18  Ganzebroekstraat 14 
3590 Diepenbeek                                                           3590 Diepenbeek  3590 Diepenbeek 
GSM : 0476 / 98 35 47                                                   GSM : 0497 / 59 36 28  GSM : 0496 / 23 25 74 
E-mail: rudi.machiels1@telenet.be                                 E-mail: peety76@gmail.com           E-mail: christofachten@live.be 

mailto:rudi.machiels1@telenet.be
mailto:peety76@gmail.com

