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Beste jeugdspeler, 
Beste ouder, 
 
Via deze brochure willen we u informeren over de jeugdwerking van K. Racing Waregem.  
 
Onze doelstellingen bestaan uit de volgende facetten:  

✓ De jeugdwerking optimaliseren.  
✓ De postformatie, beloften en A-kern bouwen rond een kern van zelfopgeleide spelers.  
✓ Nieuwe regionale talenten detecteren.  
✓ Infrastructuur verder uitbouwen. 

Jeugdwerking 
 
VISIE  
  

✓ Kernwaarden respect en discipline.  
✓ Belang hechten aan sociale en educatieve normen.    
✓ Goede relaties met regio en stadsbestuur.  
✓ Kinderen de kans geven om op een kwaliteitsvolle manier met voetbal kennis te maken.  
✓ Iedereen de kans geven zich te ontwikkelen, lerende omgeving voor trainers en spelers. Diversiteit : jongens, 

meisjes, G-voetbal.    
✓ Warme en familiale sfeer.   
✓ Goed georganiseerd en gestructureerd.  
✓ Een lerende omgeving voor trainers creëren.  

  
De club biedt een kwaliteitsvolle opleiding aan onze jeugdspelers volgens een duidelijke visie, opleidingsplan die 
door alle trainers gevolgd wordt en wordt aangepast aan de noden en aan de leeftijd van de speler. Het 
opleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar dit noodzakelijk is.  
  

GEWESTELIJK, PROVINCIAAL en INTERPROVINCIAAL NIVEAU 
 
In het opleidingsplan wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gewestelijke en (inter)provinciale 
opleiding.  
 

ONDERBOUW, MIDDENBOUW, BOVENBOUW 
 
De jeugdwerking wordt opgedeeld in 3 groepen; onder-, midden- en bovenbouw. Hieronder vindt u de indeling en 
de verantwoordelijken: 
 

✓ Onderbouw U6-U8 : Vanderghinste Xavier 
o U6 ( … - 2014) U7 (2013) U8 (2012)  

✓ Middenbouw U9-U12 : Brondeel Luc 
o U9 (2011)  U10 (2010) U11(2009) U12(2008) 

✓ Bovenbouw U13-U17 : Goerlandt Kim 
o U13(2007)  U14(2006) U15(2005) U16(2004) U17(2003) 
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OVERZICHT PLOEGEN (AANTAL TRAININGEN, LIDGELD) 
 
Hieronder vind je een overzicht van onze jeugdploegen en het aantal trainingen: 
Keepers krijgen op maandag een (extra) keepertraining (vanaf U9): 
 

 
 

LIDGELD 
 
Het lidgeld (zie hierboven) wordt bepaald naargelang de leeftijdsgroep en het niveau (aantal trainingen) waarop de 
speler/speelster zich bevindt. Het kledijpakket zit verrekend in het lidgeld en kan niet worden losgekoppeld van het 
lidgeld.  
 

✓ Inclusief 1 kaart voor de jaarlijkse BBQ (voor de speler). 

Onderbouw

U6

• 280 euro

• 2 trainingen

U7

• 280 euro

• 2 trainingen

PU8

• 330 euro

• 2 trainingen

• 2 ploegen Provinciaal niv 3

GU8

• 330 euro

• 2 trainingen

PU9

• 330 euro

• 2 trainingen

• 2 ploegen Provinciaal niv 3

GU9

• 330 euro

• 2 trainingen

Middenbouw

IPU10

• 420 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal niv 3

• 1 ploeg Gewestelijk niv 3

GU10

• 380 euro

• 2 trainingen

• 1 ploeg jongens

• 1 ploeg meisjes

IPU11

• 420 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal niv 3

• 1 ploeg Gewestelijk niv 3

GU11

• 380 euro

• 2 trainingen

IPU12

• 450 euro

• 3 trainingen

• 2 ploegen Interprovinciaal niv 3

GU12

• 380 euro

• 2 trainingen

IPU13

• 450 euro

• 3 trainingen

• 2 ploegen Interprovinciaal niv 3

GU13

• 380 euro

• 2 trainingen

Bovenbouw

IPU14

• 450 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal niv 3

IPU15

• 450 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal niv 3

GU15

• 380 euro

• 2 trainingen

IPU16

• 450 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal niv 3

IPU17

• 450 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal niv 3

GU17

• 380 euro

• 2 trainingen

Beloften

• 450 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg
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KLEDIJPAKET 
 

K. Racing Waregem speelt gedurende het seizoen 2019-2020 met het merk PATRICK. Alle spelers krijgen een totaal 
kledijpakket, de spelers zijn verplicht deze aan te doen tijdens de trainingen en wedstrijden. 
 
Het totale kledingpakket bevat de volgende items: 
 

 
 
 
 
 
 

 

DRINKWATERFONTEIN 
 
Sinds november 2019 beschikt K. Racing Waregem over een drinkwaterfontein. De spelers kunnen hun drinken 
bijvullen vóór de training/wedstrijd. 
Drinkbussen met een K. Racing Waregem logo zijn te koop bij onze coördinatoren.  
 

 
  

Voor nieuwe spelers: 

         
 

Nieuw model   Nieuw model  U6 - U11 Vanaf U12 
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ACCOMMODATIE 
 
De trainingen en wedstrijden gaan door in het Mirakelstadion. 
 
K. Racing Waregem beschikt sinds augustus 2017 over 2 kunstgrasvelden. 

✓ 1 veld volgens afmetingen 11vs11   TERREIN 1 
✓ 1 veld volgens afmetingen 8vs8 (U10-U11)  TERREIN 4/5 

 
Daarnaast beschikken we nog over 2 natuurgrasvelden: 

✓ 2 velden volgens afmetingen 11vs11   TERREIN 2 & 3 

 
 

        
 
In samenwerking met MVV Waregem (techniektraining), maken we gebruik van de sporthal te Beveren-Leie. 

✓ Den Averul vzw 
✓ Koning Albertstraat 18, 8791 Beveren- Leie 

 
In samenwerking met Stad Waregem, mogen we ook gebruik maken van de sporthal te Sint-Eloois Vijve: 

✓ Koekoekstraat 26, 8793 Sint-Eloois-Vijve 
 

COMMUNICATIE - SPELEROPVOLGSYTEEM 
 
K. Racing Waregem maakt gebruik van het communicatie/spelervolgsyteem ProSoccerData : 
Alle jeugdspelers krijgen een account om in te loggen op onderstaand link: 
 
rassing.prosoccerdata.com 

https://rassing.prosoccerdata.com/
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AANSLUITINGEN (VAN NIEUWE SPELERS) 
 
Spelers die zich willen aansluiten aan de club, melden zich eerst aan via de website. 

 
✓ Spelers aangesloten bij andere club : www.racingwaregem.be/jeugd/scouting 
✓ Startende spelers   : www.racingwaregem.be/jeugd/inschrijving 

 

 

CONTACTGEGEVENS K.RACING WAREGEM, JEUGDWERKING 

 
Hieronder de belangrijkste contactgegevens van de jeugdwerking: 

 
Sportief Manager Delmulle Nico 0471/53 90 06 rassing.delmulle@skynet.be 

TVJO Muylaert Jürgen 0486/97 21 25 jurgen.muylaert@telenet.be 

JC OB (U6-U8) Vanderghinste Xavier 0473/72 08 22 xavier.vanderghinste@mil.be 

JC MB (U9-U12) Brondeel Luc 0473/31 85 55 lucbrondeel@yahoo.com 

JC BB (U13-U17) Goerlandt Kim 0479/76 77 52 goerlandtkim@yahoo.com 

Hoofd scouting Vansteenhuyse Krist 0474/76 36 56 krist.vansteenhuyse@telenet.be 

Keepers U12-U17 Putman Jochem 0473/35 24 54 jochem_putman@hotmail.com 
 

Lutin Jean-Marie 0497/55 80 80 jeanmarielutin@telenet.be 

Keepers U9-U11 Timperman Serge 0496/72 17 36 sergetimperman@telenet.be 

 

INFO 
 

• Terreinen: 
Mirakelstadion 
Mirakelstraat 77 
8790 Waregem 

 

• Stamnummer 
3302 

 

• Website: 
www.racingwaregem.be 

 
• Rekeningnummer: 

BE57 6528 5671 8735 

 
 
 

http://www.racingwaregem.be/jeugd/scouting
http://www.racingwaregem.be/jeugd/inschrijving
http://www.racingwaregem.be/

