28 augustus, 2021

Beste spelers, beste ouder(s),

In bijlage vinden jullie onze Info brochure voor het komende voetbalseizoen 2021-2022. Na het
moeilijke seizoen 2020-2021 hopen we samen met jullie om er een normaal “voetbaljaar” van te
kunnen maken!
In deze brochure kunnen jullie heel wat praktische informatie terugvinden zoals de tijdstippen van
trainingen, wat te doen bij een aangiftekwetsuur, wie zijn de clubdokters en kinesisten, …
Ook vinden jullie er info over ons systeem voor spelersopvolging en communicatie
ProSoccerData.
Daarnaast wordt in de brochure toegelicht waar onze club voor staat: wat zijn onze waarden en
normen, wat verwachten we van onze spelers, ouders en trainers, wat kunnen we als club onder geen
beding tolereren…
Met deze brochure hebben we alvast geprobeerd een duidelijker kader te creëren om een nog vlottere
samenwerking tussen alle betrokken partijen mogelijk te maken.
We vragen jullie vriendelijk deze brochure door te nemen. Mocht jullie nog vragen hebben nadien,
laat niet na ons te contacteren (zie p. 18). Graag zijn we bereid om verdere toelichtingen te geven.
Bij deze willen we jullie nogmaals hartelijk bedanken voor het vertrouwen in onze club. Torpedo leeft
meer dan ooit! Wij als bestuur zijn ervan overtuigd dat we klaar zijn om van 2021-2022 opnieuw een
spetterend voetbalseizoen te maken.

Namens het (jeugd)bestuur FC Torpedo Hasselt
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1 Voorwoord
In deze brochure worden de huisregels van onze club uitgelegd. Bewaar dit goed! Deze
informatiebrochure kan helpen om veel vragen te beantwoorden en misverstanden te voorkomen.
Natuurlijk zijn we graag bereid om jullie ook individueel te woord te staan mochten er nog vragen
en/of onduidelijkheden zijn. Durf ons aan te spreken. We zullen met heel veel belangstelling naar je
luisteren en leren uit jullie feedback over onze jeugdwerking. Opbouwende kritiek is altijd welkom!
FC Torpedo Hasselt wil zich absoluut profileren als een hechte familieclub met de gepaste sportieve
ambities. We willen niet alleen de “fijnste club van de stad Hasselt” zijn, tegelijk willen we onze
jeugdspelers de perspectieven bieden om - ieder op zijn niveau - zijn sportieve ambities waar te
maken. We willen een club zijn met een uitmuntende jeugdopleiding voor iedereen. Wat de
provinciale jeugdwerking betreft, willen we via een individuele begeleiding voor de leeftijdsgroepen
vanaf U15 in combinatie met postformatie een optimale doorstroming vanuit de eigen jeugd naar het
seniorenelftal verzekeren. Voor zij die enkel plezier willen beleven aan het spel, zijn we als club bereid
ook hierin onze verantwoordelijkheid te nemen en engageren we ons om ook in gewestelijke reeksen
de gepaste sportieve omkadering te voorzien om hieraan optimaal tegemoet te komen.
Onze jeugdopleiding kreeg bij haar audit Doublepass (Voetbal Vlaanderen) het 2 sterren label
toegewezen, ondersteund door een zeer lovenswaardig rapport. Als club zijn we ervan overtuigd dat
een efficiënte en doeltreffende jeugdopleiding de enige garantie is om op langere termijn een positie
als solide middenmoot in 1ste Provinciale uit te bouwen, dit gebaseerd op doorstroming van talenten
uit de eigen jeugd. Dit is onze ambitie, niet meer, maar ook niet minder! Binnenkort zal er opnieuw
een audit van onze jeugdwerking gebeuren. Wij zullen blijven streven naar verbeteringen om de
toekomst van onze club te garanderen.
Ook dit jaar halen we inzake aantal jeugdspelers ruim de kaap van de 350 leden. We zullen aantreden
met niet minder dan 31 jeugdploegen over de diverse jeugdcategorieën heen. Een hele opgave, niet
alleen voor alle ouders en spelers, ook voor onze talrijke vrijwilligers en niet in het minst onze 30
jeugdtrainers. Dankzij de inspanningen van Eric Decoutere (onze Technisch Verantwoordelijke Jeugd
Opleiding TVJO), Gunter Kempeneers (coördinator onderbouw) en Michel Houbrechts (coördinator
bovenbouw) zijn we er opnieuw in geslaagd een zeer sterke equipe van jeugdtrainers aan de club te
binden. Bedankt! We zijn er zeker van dat al je inspanningen zullen bijdragen tot de verdere sportieve
uitbouw van onze club.
Ook dit jaar wordt ProSoccerData het communicatiemiddel tussen ouders, spelers, trainers en het
jeugdbestuur. Dit heeft nog steeds een hoop voordelen voor onze spelers, trainers en voor de
administratie van de club.
We wensen aan iedereen alvast een aangenaam en sportief seizoen 2021-2022,
Met sportieve groeten,
Het (jeugd)bestuur
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Strategie & Beleid

2.1 Missie/visie van de Club
Als voetbalclub streven we volgende doelstellingen na:
-

-

Uitbouw van een stabiele amateurclub in 1ste Provinciale, dit met een gezonde financiële
basis.
Opzetten van een kwalitatieve jeugdvoetbalopleiding met als doelstelling het doorstromen
van eigen jeugdspelers tot in de A-kern, alsook het behalen van mooie resultaten zowel in de
Gewestelijke als Provinciale jeugdreeksen.
Het organiseren van een sportieve, gezonde vrijetijdsbesteding voor jongeren uit het
Hasseltse. FC Torpedo wil een club zijn die jongeren een gezonde, groepsgerichte
sportactiviteit aanbiedt. Om aan alle jongeren, ongeacht hun talent, sport in
competitieverband aan te kunnen bieden, engageert de club zich om ook in de Gewestelijke
jeugdreeksen jeugdploegen te blijven inschrijven.

Deze doelstellingen wil de club bereiken ten behoeve van volgende doelgroepen:
-

-

-

Spelers: zowel de jeugdspeler als de jongvolwassen voetballer is belangrijk voor de club.
Beiden moeten zich thuis voelen in onze club.
Ouders en supporters: een voetbalclub leeft als ook de supporters zich goed voelen in de club.
Sponsors: om de budgetten elk jaar opnieuw rond te krijgen, zijn sponsors onontbeerlijk. Een
sponsor zal zijn naam enkel met een club willen associëren als die club een positieve uitstraling
heeft.
Trainers en medewerkers: onze club draait in belangrijke mate op hulp en inzet van vele
trainers en medewerkers. Het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen moet helpen
bij het aanwerven van een competente technische staf en de vele bereidwillige medewerkers.
De stad Hasselt die ons de accommodatie ter beschikking stelt. Een goede samenwerking met
de stad Hasselt is dan ook erg belangrijk.

2.2 Waarden en normen
FC Torpedo Hasselt is een voetbalclub die uitgaat van duidelijke waarden en normen:
-

Het aanbieden van een voetbaltechnische (jeugd)opleiding
Waarbij de (jeugd)speler centraal staat
Zonder enige druk op resultaat
Waarbij gezelligheid, spelvreugde en prestatie hand in hand gaan
Met focus op attractief combinatievoetbal
Met als einddoel een optimale doorstroming van talentvolle spelers vanuit de eigen jeugd
naar de A-kern
Dit alles in een sfeer van discipline en respect
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-

Waarbij ploeggeest, vriendschap en samenspel essentiële fundamenten zijn binnen onze
jeugdopleiding.

Concreet betekent dit dat de club er telkens opnieuw naar streeft een voetbaltechnisch competent en
pedagogisch onderlegd trainerskorps samen te stellen om de door de club onderschreven waardenen
normen over te brengen naar spelers en ouders.

2.3 Opleiding
De opleiding van elke jeugdspeler start reeds op zeer jonge leeftijd, dit op een speelse wijze. Zowel de
individuele, voetbaltechnische ontwikkeling als het spelen in teamverband worden tijdens de
trainingen ingestudeerd. Wil men een goed voetballer worden dan is hard trainen heel belangrijk. Alle
trainingen moeten door de technische staf dan ook verplicht schriftelijk worden voorbereid (met een
periodisering onder toezicht van de coördinatoren). Van de spelers wordt verwacht dat ze op de
trainingen aanwezig zijn en zich voor de volle 100% inzetten.

2.4 Attractief voetbal
FC Torpedo Hasselt wil modern, attractief voetbal brengen waarbij samenspel, opbouw van achteruit
(de voetballende oplossing), organisatie en positiespel belangrijk zijn. Als opleidingsfilosofie hanteren
we ‘zonevoetbal’ met specifieke taken zowel in balbezit als balverlies hetgeen de jeugdspeler helpt
om zijn voetbalintelligentie te ontwikkelen. Het resultaat is ondergeschikt aan de spelkwaliteit en het
samenspel. In de leeftijdscategorieën vanaf U15 wordt tevens focus gelegd op individuele begeleiding
(via postformatie) teneinde een doorstroming van eigen talentvolle jeugdspeler naar de A-kern
mogelijk te maken.

2.5 Discipline en respect
Binnen FC Torpedo Hasselt gelden regels en afspraken die alle leden worden verondersteld te kennen
en die door iedereen moeten worden nageleefd. De sancties verbonden aan het niet naleven van deze
regels zijn afhankelijk van het gewicht van de inbreuk. Het respect voor én personen én materiaal zijn
fundamentele waarden die de club in alle omstandigheden nastreeft.

2.6 Ploeggeest, vriendschap en samenspel
Voetbal is een ploegsport: je wint als ploeg en je verliest als ploeg, je speelt als ploeg goed of slecht …
Binnen onze jeugdwerking wordt er veel aandacht besteed aan het ploeggebeuren. Tijdens de
trainingen, tijdens de wedstrijden, ter gelegenheid van extra-sportieve activiteiten (kerstfeestje, team
building activiteiten, daguitstappen, …) wordt steeds per ploeg gewerkt. Leren samenleven in groep,
leren rekening houden met elkaar, leren werken voor elkaar zijn belangrijke educatieve pijlers in de
opleidingsdoelstellingen van onze club.

2.7

Gezelligheid, fun en speelvreugde

FC Torpedo is een amateurclub. Voetbal is een hobby! Ook voor de ouders binnen onze club moet het
voetbalgebeuren van hun zoon en/of dochter een hobby zijn! Daarom is het belangrijk dat voetballen
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bij onze club plezant is en blijft. We dragen niet voor niks in ons club logo de leuze: “De fijnste club
van de stad Hasselt”. We willen er als club dan ook alles aan doen om dit in de praktijk om te zetten.
Dit betekent evenwel niet dat de focus wordt verschoven van het aanbieden van een kwalitatief
hoogstaande, voetbaltechnische jeugdopleiding naar enkel en alleen ‘fun’ (lees: kinderopvang). FC
Torpedo is ervan overtuigd dat, indien een (jeugd)speler én spelvreugde ervaart, én er binnen zijn
team ruimte is voor gezelligheid en plezier, hij/zij ook meer gemotiveerd zal zijn om goed te trainen
en om mooie wedstrijden af te leveren.

2.8

Gedrag

Als club verwachten we van al onze (jeugd)spelers, trainers en ouders een normaal gedrag, zowel op
als naast het veld, zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden, zowel op de eigen sites als
op andere locaties.
Wanneer ouders zich niet aan de door de club vooropgestelde gedragsregels houden, zullen de ouders
en/of hun kinderen worden gesanctioneerd. Op ontoelaatbaar gedrag naar vrijwilligers,
afgevaardigden, trainers, scheidsrechters, tegenstanders en bestuursleden zal door de club zeer
streng worden opgetreden.
De club draagt respect voor elkaar als persoon hoog in haar vaandel. Wanneer iemand zich schuldig
maakt aan voor de club ontoelaatbaar gedrag, zal – op initiatief van de club - binnen de week een
gesprek volgen met alle betrokken partijen. Indien door één van de betrokken partijen geen gevolg
wordt gegeven aan deze uitnodiging, behoudt de club zich het recht voor eenzijdig gepaste
maatregelen te nemen. In het meest extreme geval kan dit leiden tot de onmiddellijke schorsing van
een (jeugd)speler, ook indien de (jeugd)speler zelf geen directe partij is in het geschil (bijvoorbeeld
wegens ontoelaatbaar gedrag van één van de ouders).
We zijn van mening dat zowel de club als de ouders zich te allen tijde op een correcte manier moeten
gedragen. De belangstelling en medewerking van alle ouders wordt door de club bijzonder op prijs
gesteld. Wat wij echter geenszins zullen toelaten is de inmenging van ouders in zaken als training,
coaching en andere sportieve aangelegenheden.
2.8.1 Belangstelling ouders
Het is leuk om naast onze (jeugd)spelers, ook hun ouders te kennen. We vinden het fijn u als
toeschouwer bij de vele wedstrijden te mogen verwelkomen. Bedenk evenwel altijd dat uw zoon en/of
dochter het fijn moet vinden als u en/of andere familieleden naar de wedstrijden komen kijken.
Moedig de spelers aan en geef opbouwende kritiek! Laat de begeleiders - trainers en afgevaardigden
- zich focussen op het wedstrijdgebeuren! Laat ook elke vorm van kritiek op de scheidsrechter
achterwege: weet dat ze in alle omstandigheden proberen te handelen naar eer en geweten, fouten
maken hoort erbij.
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2.8.2 Roken en gebruik van alcohol/drugs
Voor alle jeugdspelers is het ten zeerste verboden te roken of alcohol te consumeren:
-

2.9

Voor aanvang van de eigen wedstrijd of training, tot na het verlaten van de kleedkamer;
Bij deelname aan tornooien, dit gelet op de over het algemeen korte rusttijden tussen de
verschillende wedstrijden tijdens een tornooi.

Kaarten en speelverbod

Wanneer een speler in een wedstrijd een rode kaart krijgt, volgt van de K.B.V.B. steeds een bericht
van schorsing. Bij 2 gele kaarten in één wedstrijd is men de eerstvolgende wedstrijd geschorst.
Tijdelijke speelverbod kan een mogelijke sanctie zijn van de Club.

3 Wedstrijden & Trainingen
3.1 Aanvangsuur
Bij thuiswedstrijden moeten de jeugdspelers op het afgesproken tijdstip voor aanvang van hun
wedstrijd in de kleedkamer aanwezig zijn. Dit tijdsstip zal telkens worden bevestigd door de
jeugdtrainer.
Bij de trainingen dienen alle spelers 5 minuten voor aanvang van hun training in voetbalkledij klaar te
staan op het oefenveld.
Vanaf U7 zijn de ouders niet meer toegelaten in de kleedkamers. Graag stimuleren wij ook de
zelfredzaamheid van onze jongste jeugdspelertjes en vragen wij de ouders hun verblijf in de
kleedkamers tot een minimum te beperken.

3.2 Speelgelegenheid
Als club streven we er naar dat elke jeugdspeler – mits voldoende inzet op training - 50% van de
speelminuten krijgt toegewezen en dit over een totaal van vier wedstrijden bekeken. De trainers zijn
verplicht de opvolging hiervan in ProSoccerData te registreren (wedstrijdminuten evenals
aanwezigheden en inzet op training).

3.3 Afmelden trainingen en wedstrijden
Een jeugdspeler is verplicht tijdig af te melden indien hij verhinderd is om deel te nemen aan een
training en/of wedstrijd. Dit dient steeds te gebeuren via een persoonlijk bericht aan de trainer. Indien
niet of niet tijdig wordt afgemeld, kan de club de desbetreffende jeugdspeler sanctioneren.
De bedoeling is dat iedere speler deelneemt aan de twee trainingen. Deze spelers krijgen voorrang bij
de wedstrijdselectie. De trainer neemt hierin de beslissing.
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3.4 Spreekuur Jeugdcoördinatoren/ Technisch Verantwoordelijke
Jeugdopleiding
In geval van problemen en/of vragen, waarvoor jeugdspelers en/of ouders zich liever niet rechtstreeks
richten tot de eigen trainer en/of afgevaardigde, bestaat steeds de mogelijkheid om een persoonlijk
onderhoud te vragen met:
-

-

Eric Decoutere, Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding (TVJO) en
Jeugdcoördinatoronderbouw (U5 tem. U9) - gsm: 0473 13 70 01 - email:
eric.decoutere@gmail.com
Gunter Kempeneers, Jeugdcoördinator Middenbouw (U9 tem. U13) – gsm: 0477 41 73 24 email: gunter.kemperneers@telenet.be
Michel Houbrechts, Jeugdcoördinator Bovenbouw (U15 tem. U21) – gsm: 0470 58 27 44

Desgevallend kunnen voormelde personen ook jeugdspelers en/of ouders uitnodigen voor een
gesprek.

3.5 Informatie
Belangrijke informatie inzake wedstrijdprogrammatie is steeds terug te vinden via de wekelijkse
wedstrijdkalender op: www.torpedohasselt.be en via torpedohasselt.prosoccerdata.com
(adressen clubs, schema wedstrijden/trainingen, evenals de aankondiging van afgelastingen). Meer
informatie over ons nieuwe ProSoccerData systeem vind je verder in deze brochure.

3.6 Afgelastingen
Voor de opvolging van algemene afgelastingen verwijzen we naar:
https://www.rbfa.be/nl/competities/afgelaste-wedstrijden
Specifieke afgelastingen zullen vanuit de club asap worden aangemeld via ProSoccerData (via
aanpassingen in het schema van de trainingen/wedstrijden). Het staat onze trainers tevens vrij
dergelijk aankondigingen te herhalen via WhatsApp (of andere digitale communicatiekanalen) binnen
de spelersgroep.

3.7 Tornooien
Over de deelname aan tornooien wordt beslist door de ploegleiding in samenspraak met de
Jeugdcoördinatoren en/of Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding. Elk jeugdteam is zeker van
deelname aan één of meerdere tornooien. We willen er naar streven het aantal tornooien te beperken
tot maximum 2 per jeugdploeg en per seizoen (tenzij er vraag is vanuit de spelersgroep om deel te
nemen aan extra tornooien).
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3.8 Kleedkamers
In aanloop naar het vorig seizoen deed de club met steun van de stad Hasselt een serieuze inspanning
om in een tijdelijke constructie het aantal kleedkamers kwalitatief uit te breiden.
De kleedkamers dienen zowel na elke training als na elke wedstrijd netjes te worden achtergelaten.
De ploegleiding zorgt ervoor dat zijn kleedkamer na elke training/wedstrijd wordt gepoetst (bij de
thuiswedstrijden: eveneens de kleedkamer van de directe tegenstander). Deze taak kan worden
gedelegeerd aan enkele jeugdspelers, maar enkel in een rotatiesysteem waarbij alle jeugdspelers
betrokken worden. Iedereen is verantwoordelijk voor de netheid van de zijn/haar toegewezen
kleedkamers. We zullen als club dan ook streng optreden tegen vandalisme en andere
wantoestanden. Dit betekent o.a. dat men niet met ballen gooit in de kleedkamers, dat er in de
kleedkamer en/of onder de douche geen schoenen worden gepoetst….
Laat tevens geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers! Vernielingen door spelers aangericht,
zullen op de daders worden verhaald. Het spreekt voor zich dat in dergelijke gevallen tevens de nodige
sancties zullen volgen.

3.9 Rol van de Afgevaardigde
In tegensteling tot wat velen misschien zouden denken, is het niet de trainer maar de afgevaardigde
die de club buitenshuis vertegenwoordigt.
Als club hechten we dan ook heel veel belang aan deze functie, zowel vanuit een organisatorisch als
vanuit een functioneel perspectief. We vragen dan ook met aandrang dat onze afgevaardigden de
(elektronische) wedstrijdformulieren correct en volledig invullen, dit VOOR aanvang van elke
wedstrijd.
Vanuit een verzekeringstechnisch standpunt kan er niet worden gespeeld als het wedstrijdblad niet is
ingevuld en (elektronisch) doorgestuurd (want geen dekking). Als club zullen we hierop zeer streng
toe zien en onder geen enkel beding uitzonderingen hierop toelaten (lees: er wordt niet gespeeld als
er geen afgevaardigde aanwezig is, noch als het wedstrijdblad niet correct werd ingevuld en
doorgestuurd). Als club zijn we ervan overtuigd dat iedereen die onze (jeugd)spelers een warm hart
toedraagt, het belang hiervan weet in te schatten.

3.10 Identiteitskaart
De K.B.V.B. eist dat elke deelnemer aan haar jeugdwedstrijden zijn/haar identiteitskaart bij zich heeft
VOOR aanvang van de wedstrijd. Indien men voor aanvang van de wedstrijd niet in het bezit is van zijn
identiteitskaart, kan NIET worden gespeeld. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën waarvoor officiële
wedstrijden worden georganiseerd (zonder enige uitzondering). De club zal hierop geen
uitzonderingen toestaan.
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3.11 Kantine
Tijdens de rust en vlak na de wedstrijd is er vaak een piekmoment in de kantine. Een helpende hand
voor onze kantine-medewerkers tijdens deze piekmomenten wordt door de club zeer hard
geapprecieerd! Zonder onze jeugdspelers, maar ook zonder de vele helpende handen van ouders en
vrijwilligers kan onze jeugdwerking niet overleven. We doen dan ook een warme oproep aan iedereen
om in voorkomend geval even bij te springen.

3.12 Vaste trainingsdagen/uren
PLOEG
U5
U6

U7

U8 prov
U8 prov
U8 gew
U8 gew

TRAINER
Ibe Goossens
Arno de Swert
Valere Schreurs
Jente Verberckt
Obe Welkenhuysen
Olivier Fisette
Gunter Kempeneers
Luca Kempeneers
Lars de Vos
Tibo Schepers
Emile Martens
Kristof Schouterden
Charlie Leen
Bjarne Decoutere
Jakke Hendrickx

U9 prov
U9 prov
U9 gew
U9 gew

Rik op de Beek
Mario Briers
Karlien Schuurmans
Arno Deswert/Ibe Goossens
Ibe Goossens
U10 prov
Rik op de Beek

TRAININGSDAGEN - UREN - LOCATIE
woe 16-17u Martinus
woe en vrijd 17u-18u

woe 17u30-18u45 Martinus
vrijdag 17u30 - 18u45 kunstgras Ka2

woe 17u30-18u45 Martinus
vrijdag 17u30 - 18u45 kunstgras Ka2

woe 17u30-18u45 Martinus
vrijdag 17u30 - 18u45 kunstgras Ka2

woe 19u-20u30 Martinus
vrijdag 19u-20u30 kunstgras Ka2
woensdag 18u30 - 20u kunstgras Ka2
vrijdag 18u15 tot 19u45 Rapertingen
woensdag 18u30 - 20u kunstgras Ka2
vrijdag 18u15 tot 19u30 Rapertingen

U10 gew

Jos Sweron

U10 gew

Patrick Christiaens

U11 prov

Kristof Schouterden

woe en vrijd 19u-20u30 woe op Martinus
vrijdag 19u-20u30 kunstgras Ka2

U11 gew

Michel Houbrechts

dinsdag 18u-19u30 Martinus
vrijdag 19u-20u30 kunstgras Ka2
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PLOEG
U12 prov

TRAINER
Mario Briers

U12 gew

Eric Decoutere

U13 prov

Steff Bervoets

U13 gew

Karlien Schuurmans

U15 prov

Jurgen Vanderheyden

U15 gew

Robin Slegers

U15 gew

Jean Claude Filtjens
Jos Broux

U15 gew
U15 gew

Stijn Haesevoets
Joren Swers
Pieter Vorstermans

U17 prov
U17 gew

Stefan Debruyne
Steff Bervoets

U21 prov

Mario Huygens

di 19u30-21u Martinus
do 19u30-21u Rapertingen

4e prov

Patrick Christiaens

vrijdag 19u30 -21u Rapertingen

postform

Nico Verberckt

2x per mnd dinsd 19u30-21u Martinus

keepers

Geert Santermans

di 18u30 - 19u30 u10 tem u12 Rapertingen
di 19u30 - 20u30 1e ploeg + beloften
Rapertingen
do 18u30-19u30 u13 tem u15 Rapertingen
do 19u30-20u30 u17 tem u21 Rapertingen

Beloften
1e ploeg

Koen Aerts
Alain Hermans
Gert Claessens

di en dond 19u30-21u30
di en dond 19u30-21u30
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TRAININGSDAGEN - UREN - LOCATIE
woe 19u-20u30 Martinus
vrijdag 19u-20u30 kunstgras Ka2
woensdag 18u30 - 20u kunstgras Ka2
vrijdag 19u-20u30 kunstgras Ka2
woensdag 17u30 - 19 u Rapertingen
vrijdag 17u30 - 19u Rapertingen
woe 19u-20u30 Martinus
vrijdag 19u-20u30 kunstgras Ka2
di 18u30 - 20u Martinus
do week 1-2 kunstgras 19u-20u30
do week 3-4 Martinus 18u30-20u
di 19u - 20u30 Martinus
do week 1-2 kunstgras 19u-20u30
do week 3-4 Martinus 18u30-20u
di 18u30-20u Rapertingen
do week 1-2 18u30 - 20u Martinus
do week 3-4 kunstgras 19u-20u30
di en dond 17u45 - 19u15 Rapertingen
di 18u30 - 20u Martinus
do week 3-4 kunstgras 19u-20u30
do week 1-2 18u - 20u Martinus
di 19u30-21u en do 18u30-20u Rapertingen
woe en vrijd 19u15-20u45 Rapertingen
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3.13 Trainingsformat keepers
Onze jeugdkeepers zullen op wekelijkse basis specifieke trainingen krijgen onder leiding van Geert
Santermans, de keeperstrainer van onze Beloften en Senioren. Meer details hierover volgen bij
aanvang van het seizoen (september).

3.14 Samenwerkingsakkoord stad Hasselt
Ook voor het komende voetbalseizoen heeft onze club opnieuw het samenwerkingsakkoord tussen
de Hasseltse Voetbalclubs ondertekend. Concreet houdt dit in dat de Hasseltse voetbalclubs elkaar
kunnen helpen wanneer bepaalde clubs binnen het samenwerkingsakkoord worden geconfronteerd
met onvoldoende spelersaantallen in bepaalde leeftijdscategorieën. Met meer dan 300 leden baadt
onze club in luxe! Evenwel, om iedereen voldoende speelminuten te garanderen in onze
leeftijdscategorieën met een ‘te veel’ aan eigen jeugdspelers, kan het in voorkomend geval gebeuren
dat – steeds op basis van een rotatiesysteem – sporadisch wordt gevraagd aan te sluiten bij een andere
club voor het spelen van een beperkt aantal competitiewedstrijden (maximaal 2 per seizoen). Onze
club heeft hiermee zeer goede ervaringen en ook onze eigen jeugdspelers komen steeds tevreden
terug van deze ‘uitstappen’! Door actief te participeren in dit samenwerkingsakkoord, krijgen onze
jongens immers meer speelminuten en tegelijk dragen we als club bij tot het beter functioneren van
andere voetbalverenigingen binnen het Hasseltse.

4 Afspraken
4.1 Smartphone
Iedereen heeft vandaag een smartphone. Het verhoogt de bereikbaarheid van één ieder, wat het leven
vaak aangenamer en gemakkelijker maakt. Maar de medaille heeft ook een keerzijde: het werkt
drempelverlagend en kan verworden tot een gemakkelijk kanaal voor tal van pesterijen, polarisering
binnen eenzelfde team…
Als club zullen we dan ook zeer streng optreden tegen elk oneigenlijk gebruik van de smartphone (en
bij uitbreiding van andere digitale kanalen als Facebook, WhatsApp). Idealiter zouden we het gebruik
van de smartphone binnen de muren van onze club graag beperkt willen zien tot een louter
communicatiekanaal tussen jeugdspeler en trainer/ouders. We zijn ervan overtuigd van dat een brede
basis deze visie steunt. Ook voor ons is een algemeen verbod op elk gebruik van de GSM/smartphone
binnen de club een stap te ver! Wel willen we een duidelijk kader creëren van wat kan en niet kan
wanneer het club gerelateerd is. Tegen elk oneigenlijk gebruik (zoals het nemen van foto’s in de
kleedkamers) zal streng worden opgetreden.
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4.2 Testen bij andere clubs
Jeugdspelers van FC Torpedo Hasselt krijgen geen toelating om te testen bij een andere club voor 15
februari van het lopende seizoen, behoudens een schriftelijke toestemming hiervoor wordt afgeleverd
door de Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding TVJO Eric Decoutere (bijvoorbeeld in de context
van bestaandesamenwerkingsverbanden met andere clubs).
Een sanctie zal worden opgelegd aan (jeugd)spelers die zich niet aan deze afspraak houden (dit zonder
enige uitzondering).

5 Medische info
5.1 Verzekering
Elk lid van FC Torpedo Hasselt is verzekerd via de K.B.V.B. De te betalen premie voor deze verzekering
is inbegrepen in het lidgeld. Deze verzekering is een aanvulling op uw klassieke
ziekenfondsverzekering en vergoedt alleen die zaken die uw ziektekostenverzekering niet dekt.
Leden van onze club zijn tijdens alle door de club georganiseerde activiteiten verzekerd. Dit geldt
behalve voor trainingen en wedstrijden, ook op de kortste weg naar huis. Mocht u iets aan de hand
hebben, aarzel dan niet om contact te nemen met onze Gerechtelijk Correspondent Jean Dubois (tel:
0472/44 65 33). Doe dit wel dezelfde dag nog, in elk geval binnen de 24 uur.

5.2 Voetbalkwetsuur en nu?
Wat te doen bij een voetbalkwetsuur opgelopen tijdens een wedstrijd of training?
1. Vraag aan je afgevaardigde, trainer of jeugdverantwoordelijke een formulier “Ongevallenaangifte”. Je kan dit formulier ook vinden op onze website.
2. Laat dit formulier invullen door de ziekenhuisarts of clubdokter (inclusief kiné).
3. Bezorg het ingevulde formulier binnen de 10 dagen – samen met een mutualiteitsklever –
terug aan de Gerechtelijk Correspondent. Hij zal het formulier verder invullen en overmaken
aan de K.B.V.B.
4. Na ongeveer 5 dagen ontvang je van de K.B.V.B. via de Gerechtelijk Correspondent een
“Ontvangstbewijs”.
Wat nu?
1. Als je definitief genezen bent, laat je het onderste strookje van het “Ontvangstbewijs”
invullen door de clubarts.
Let wel: je mag geen sport doen vooraleer een arts dit strookje heeft ingevuld!
2. Daarna ga je met al je rekeningen (arts, hospitaal, apotheker, …) naar je ziekenfonds, dat je
een bewijs van terugbetaling geeft. Dit bewijs, samen met het genezingsattest ingevuld door
Info brochure 2021-2022
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de arts, geef je aan de Gerechtelijk Correspondent van de club, die het vervolgens zal
overmaken aan de K.B.V.B. Het verschil tussen wat je zelf betaald hebt en de terugbetaling
ontvangen van je ziekenfonds, wordt door de K.B.V.B. via de club terugbetaald na aftrek van
€7,5 administratiekosten (dit na +/- 14 dagen).

5.3 Clubdokters en clubkinesist
De club beschikt over eigen clubdokters (= sportdokters) en kinesisten, waar we desgevallend steeds
– en met voorrang – een beroep kunnen doen, dit teneinde snel en correct geholpen te worden.
Clubdokters:
Huisartsenpraktijk Pieter Bormans/ Nico Bruijnen
Luikersteenweg 330A bus1, 3500 Hasselt (Rapertingen)
Tel.: 011/27 02 64
Site: https://bormans-bruijnen.be/

6 Lidgeld en kledijpakket
6.1 Lidgeld
Het lidgeld voor het seizoen 2021-2022 bedraagt:
-

€160 voor de leeftijdscategorie U5 (1 x per week training)
€350 voor de overige leeftijdscategorieën (2 trainingen per week aangevuld met wedstrijd)

Wanneer een jeugdspeler gedurende het seizoen lid wordt van FC Torpedo Hasselt, is men minstens
60% van het lidgeld verschuldigd (aangepast aan het nog aantal te spelen maanden).
Voor nieuwe spelers wordt een extra bijdrage gevraagd voor het kledingpakket en inschrijving
voetbalbond van 55€.
Voor jeugdspelers die hun lidgeld uiterlijk 15 september nog niet betaald hebben, geldt een verbod
op deelname aan trainingen en wedstrijden tot het lidgeld integraal betaald is.
Ter herinnering:
IBAN FC Torpedo Hasselt: BE06 7430 3101 1722
BIC: KREDBEBB
Onder bepaalde omstandigheden is een gespreide betaling van het lidgeld mogelijk in samenspraak
met de clubleiding. Hiervoor kan u contact opnemen met Jean Dubois.
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6.2 Kledijpakket
In het lidgeld is een kledijpakket ter waarde van €75 inbegrepen. Gelieve te noteren dat de
samenstelling van dit pakket kan variëren in functie van de behoeften. Doorgaans wordt alternerend
voor een wedstrijdpakket en een trainingspakket gekozen. Gelieve vanuit dit perspectief er dan ook
rekening mee te houden dat de kledij doorgaans 2 seizoenen dient gebruikt te worden.
De speler staat zelf in voor het wassen van zijn kledij (inclusief de wedstrijdshirts en –broek die deel uit
maakt van het kledingpakket).
6.2.1

Kledingpakket seizoen 2021-2022
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6.2.2
-

Afspraken bij kledij
De sweater is verplicht te dragen voor en na elke wedstrijd (samen met een - naar keuze
trainingsbroek of losse broek zoals een jeans).
Er zijn twee wedstrijdtruitjes. De spelers nemen altijd beide truitjes mee naar de
wedstrijd.
Onze wedstrijdshirt, -broek en -kousen gebruiken we enkel voor de wedstrijden (nooit op
training).
Op de laatste training van de week is iedereen verplicht het “trainingspakket” te dragen.
Onze bal hebben we bij elke training en wedstrijd bij.

We geven graag nog mee dat elk kledingstuk van het pakket – evenals aanvullende kledij – te allen
tijde kan worden aangekocht bij onze leverancier Errea Point Limburg (adres: Kempische Steenweg
578, 3500 Hasselt en www.erreapointlimburg.be).
We vragen ook met aandrang om alle kledij duidelijk te merken. Elk jaar moeten we opnieuw
vaststellen dat heel wat kledij verloren gaat. Graag willen we dit - in de mate van het mogelijk vermijden, het merken van alle kledij helpt hierbij wel degelijk.

6.3 Voetbalschoenen
Aan de ouders van beginnende voetballertjes adviseren we om niet al te dure voetbalschoenen te
kopen. We raden tevens het gebruik van multi-studs voetbalschoenen aan en vragen met aandrang
geen gebruik te maken van losse (lees: afschroefbare) studs (wat trouwens verboden is in de
leeftijdscategorieën tem U13). Voor harde velden kunnen turfschoenen een oplossing zijn.

Turfs

Multi-studs

Losse studs

7
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7 Talentorama techniektrainingen
Maandag 13 september starten we onze Talentorama-trainingen (samenwerking tussen Hades en
Torpedo) terug op. Dit jaar vinden de trainingen plaats op de kunstgrasveld van de sportschool en
dat van Hades.
Zoals altijd worden de spelertjes van Hades en Torpedo gemixt. Wij delen hen in op basis van
gelijkaardige niveau’s zodat iedereen de nodige tegen- en weerstand en dus de meeste progressie
kan maken. Hierbij waken we erover dat de kwaliteit op beide locaties is gegarandeerd en wordt de
nadruk gelegd op snelheid en intensiteit.
LOCATIE EN UUR TRAININGEN
KUNSTGRAS HADES
U7 tem u9 van 17u30 tot 18u30
U12 en u13 van 18u40 tot 19u40
KUNSTGRAS KA2
U10 en u11 van 17u30 tot 18u30
U15 van 18u40 tot 19u40 ( training zoals twee jaar geleden in Torpedo).
Deze maandagtrainingen staan uiteraard in functie van leeftijdsgerichte oefenstof zoals multimove,
multiskilzz, techniek, pas – en trapvorm en afwerking op doel.

De voordelen van deze trainingen
We kunnen altijd trainen in perfecte omstandigheden, we werken in een doorschuifsysteem met
trainers op niveau die gespecialiseerd zijn in hun materie.
De trainers die deelnemen van Torpedo zijn Gunter, Steff, Kristof, Stijn en Eric.
Op deze manier komen de meeste spelers aan drie trainingen per week wat hun ontwikkeling alleen
maar ten goede komt.
We spreken over 26 tot 28 trainingen op jaarbasis. Aangezien we nu over twee toplocaties
beschikken is dit zeker een meerwaarde.

Hoe kan je inschrijven?
Inschrijven kan tot en met woensdag 8 september via de Torpedo webshop. De kostprijs voor deze
trainingen bedraagt 130 euro voor het hele seizoen.
Overschrijven kan op volgend
rekeningnummer BE 06 7430 3101 1722 (BIC code KREDBEBB).
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8 ProSoccerData
Sinds de zomer 2019 gebruiken we het super professionele ProSoccerData (PSD). Deze tool wordt
gebruikt door het merendeel van onze 1ste klassers, maar ook door bijvoorbeeld Ajax en de Rode
Duivels.
Via PSD heeft elke speler en medewerker als het ware zijn eigen digitale ruimte binnen Torpedo. Hij
vindt er niet alleen alle nodige info over de komende trainingen en wedstrijden, maar kan via de tool
ook makkelijk communiceren met de trainer en ploegmaats. Samen met de website wordt PSD dan
ook de enige officiële communicatietool van de club.
De eerstvolgende dagen ontvangen alle spelers (en ouders) een mailtje waarin wordt gevraagd een
wachtwoord aan te maken en vervolgens in te loggen op PSD.
We vragen aan iedereen om op regelmatige tijdstippen ProSoccerData te consulteren op
torpedohasselt.prosoccerdata.com, zeker wanneer door weersomstandigheden (overvloedige
regenval, sneeuw) het plaatsvinden van trainingen en/of wedstrijden in het gedrang kan komen. Als
club engageren we ons om de informatie aangaande trainingen en wedstrijden in ProSoccerData upto-date te houden, maar vragen tegelijk de aldaar geregistreerde informatie op regelmatige
tijdstippen te consulteren.

9 Persoonlijke fiche ProSoccerData
Elke speler dient zijn persoonlijke fiche (Profiel) in ProSoccerData na te kijken op eventuele fouten of
onvolledigheden en dit graag uiterlijk voor 30 september.
Indien er aanpassingen en/of aanvullingen nodig zijn mag je contact opnemen met de afgevaardigde
van jouw ploeg.
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10 Organisatie Jeugd Torpedo Hasselt: steeds tot uw dienst
FUNCTIE
Voorzitter
Jeugdvoorzitter
Ondervoorzitters jeugd
Gerechtelijk correspondent
Ombudsfunctie
Bestuursleden jeugd

FUNCTIE
TVJO &
JC MB
JC Bovenbouw
Scouting

Tony Mertens
Dieter Buntinx
Peter Van Esser
Tom Beenaerts
Jean Dubois
Carlo Jacobs

tony@mertens-faema.be
dieter.buntinx@skynet.be
Peter.van.esser@noordzuid.be
Tom.beenaerts@telenet.be
dubois.jean@skynet.be
carlo.jacobs@schneider-electric.com

Sven De Valkenaere

sven.devalkenaere@bnpparribasfortis.com

Eric Decoutere
Gunter Kempeneers
Michel Houbrechts
Dieter Buntinx
Tony Mertens

eric.decoutere@gmail.com
gunter.kempeneers@telenet.be
michelsantander@hotmail.com

11 Ouderraad
FC Torpedo Hasselt heeft de vaste wil om een ouderraad op te richten het komende seizoen, dit om
een meer directe wisselwerking te creëren tussen de ouders en de verschillende beleidsorganen
binnen de club. De leden van de ouderraad vertegenwoordigen alle ouders en moeten als spreekbuis
fungeren naar de verantwoordelijken binnen de club. Bij middel van dit forum kunnen problemen
desgewenst onmiddellijk worden aangekaart met de bedoeling in gemeen overleg snel tot oplossingen
te komen.
De ouderraad kiest een voorzitter en een secretaris. Vergaderingen worden gepland in september,
november en februari. De ouderraad heeft wel enkel een adviserende functie. De eindbeslissing ligt
steeds bij het clubbestuur.
We hopen met de installatie van een ouderraad de communicatielijnen tussen club en ouders te
versterken. We hopen op uw enthousiasme om mee te stappen in dit project.
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