
 

 
INFOBROCHURE 

Jeugd K. Racing Waregem 
 

Seizoen 
2020/2021 

 

         

  
  1 

 

Beste jeugdspeler, 
Beste ouder, 
 
 
Via deze brochure willen we u informeren over de jeugdwerking van K. Racing Waregem voor het seizoen 2020-
2021. 
 
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. 

 
Nieuwigheden voor het seizoen 2020-2021: 

✓ Start Dames ploeg in competitie :  
o Voor meer info zie website : www.racingwaregem.be/teams/dames 

✓ Verdere uitbouw G-voetbal : 
o Naast G-volwassen en G-kids hebben vanaf volgend seizoen ook onze G-Teens! 
o Voor meer info zie website : www.racingwaregem.be/g-voetbal 

 
 
 

CHARTERS, RICHTLIJNEN KUNSTGRAS 
 
Goede afspraken maken goede vrienden. Graag verwijzen wij naar onze website om volgende documenten raad te 
plegen : www.racingwaregem.be/info 
 

✓ Charter spelers 
✓ Charter ouders en supporters 
✓ Richtlijnen kunstgras 

 
 
 

AANSLUITINGEN (VAN NIEUWE SPELERS) 
 
Spelers die zich willen aansluiten aan de club, melden zich eerst aan via de website. Daar staat de procedure 
beschreven hoe nieuwe spelers zich kunnen aansluiten. 
 
www.racingwaregem.be/lid-worden/speler 
 

  

http://www.racingwaregem.be/teams/dames/
http://www.racingwaregem.be/g-voetbal
http://www.racingwaregem.be/info
http://www.racingwaregem.be/jeugd/inschrijving
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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.  
  
 

DOUBLE PASS 
 
Voetbal Vlaanderen heeft de ambitie om de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs te 
optimaliseren, dit i.s.m. double pass.  
Hoe? Door middel van een objectieve evaluatie, adviesverstrekking en een erkend kwaliteitslabel.  
Double pass maakt hierbij gebruik van een eigen ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd en praktijk getoetst 
model. Dit brengt de kritieke succesfactoren, zowel op sportief als op organisatorisch vlak, van de jeugdopleiding 
objectief en gestructureerd in kaart. 
 
Op basis van het behaalde aantal sterren mag je als club aantreden op  
 

✓ Gewestelijk niveau   1 ster 
✓ Provinciaal niveau   2 sterren 
✓ Interprovinciaal niveau   3 of 4 sterren 

 
K. Racing Waregem behaalde in 2020 3 sterren en mag daarom van 2021 tot 2023 terug Interprovinciaal voetbal 
aanbieden. 
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GEWESTELIJK, PROVINCIAAL en INTERPROVINCIAAL NIVEAU 
 
In het opleidingsplan wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gewestelijke en (Inter)provinciale 
opleiding.  
Zie hieronder de flow van onze 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 : Godefroidt Jean-Marie 
o U6  ( … - 2015)  
o U7  (2014)  
o U8  (2013) 

  
✓ Middenbouw U9-U12 : Brondeel Luc 

o U9  (2012)   
o U10 (2011)  
o U11 (2010)  
o U12 (2009) 

 
✓ Bovenbouw U13-U17 : Goerlandt Kim 

o U13 (2008)   
o U14 (2007)  
o U15 (2006)  
o U16 (2005)  
o U17 (2004) 
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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.  
 

Onderbouw

U6 - Soccers

• 280 euro

• 2 trainingen

U7

• 280 euro

• 2 trainingen

PU8

• 330 euro

• 2 trainingen

• 2 ploegen Provinciaal

GU8

• 330 euro

• 2 trainingen

Middenbouw

PU9

• 330 euro

• 2 trainingen

• 2 ploegen Provinciaal

GU9

• 330 euro

• 2 trainingen

IPU10

• 450 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal

• 1 ploeg Gewestelijk niv 3

GU10

• 380 euro

• 2 trainingen

IPU11

• 450 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal

• 1 ploeg Gewestelijk niv 3

GU11

• 380 euro

• 2 trainingen

GU11 Meisjes

• 380 euro

• 2 trainingen

IPU12

• 475 euro

• 3 trainingen

• 2 ploegen Interprovinciaal

GU12

• 380 euro

• 2 trainingen

Bovenbouw

IPU13

• 475 euro

• 3 trainingen

• 2 ploegen Interprovinciaal

GU13

• 380 euro

• 2 trainingen

IPU14

• 475 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal

IPU15

• 475 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal

GU15

• 380 euro

• 2 trainingen

IPU16

• 475 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal

IPU17

• 475 euro

• 3 trainingen

• 1 ploeg Interprovinciaal

GU17

• 380 euro

• 2 trainingen

Beloften

• 475 euro

• 3 trainingen
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FINANCIËLE TEGEMOETKOMING LIDGELD 
 

Bespaar op je lidgeld en geniet een financiële tegemoetkoming van het ziekenfonds. 
Actief sportende jongeren kunnen bij de meeste ziekenfondsen rekenen op een financiële ruggensteun. Door een 
lidmaatschap van een sportclub bestaat dan recht op een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten.  
Meer info en aanvraagformulieren zijn te bekomen via de websites van de verschillende ziekenfondsen. 

Het ingevulde formulier, kan afgeleverd worden bij jullie trainer of jeugdcoördinator. 
Dit formulier wordt vervolledigd en voorzien van een stempel van K. Racing Waregem. Jullie trainers zal dit ingevulde 
formulier dan aan de speler terug bezorgen. 
 
 

KLEDIJPAKKET 
 

K. Racing Waregem speelt gedurende het seizoen 2020-2021 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: 

 
 
 
 
 
 

 
Wij vragen aan elke speler om zijn kledij te markeren d.mv. zijn naam initialen erop aan te brengen. Indien verloren 
kan het kledijstuk snel aan de speler worden teruggegeven. Zie verder ook gedeelte verloren voorwerpen. 
 
Extra kledij bestellen kan altijd online via onze website!  Kortingscode : rassing 
 

TRAININGSKLEDIJ 
 
Iedereen is verplicht om met zijn clubkledij te komen trainen! Tijdens de lente- en zomermaanden met de short en 
shirt, tijdens de herfst- en wintermaanden met de lange trainingsbroek en sweater. 
 

WEDSTRIJDKLEDIJ 
 
Op de wedstrijddagen draagt de spelers altijd de uitgangskledij verkregen van de club. 
De wedstrijdkledij (shirt en short) wordt voor de wedstrijd uitgedeeld en na de wedstrijd verzameld door de 
ploegafgevaardigde. 
Iedere speler dient zijn eigen rode kousen mee te brengen! Keepers kunnen gebruik maken van de groene kousen 
die in de tas van de kledij zitten. 
Indien er per ongeluk wedstrijdkledij wordt meegenomen naar huis, dient de ploegafgevaardigde of de trainer op de 
hoogte worden gebracht en dit wordt dan zo snel mogelijk teruggegeven! 
 

KLEDIJ TRAINING UITGANGSKLEDIJ VOOR NIEUWE SPELERS 

         

     U6 - U11 Vanaf U12 
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VERLOREN VOORWERPEN 
 

Alle gevonden voorwerpen worden verzameld in een ruimte aan de kleedkamers.  

Gelieve telkens een trainers of jeugdcoördinator aan te spreken, dan kan er samen worden gekeken of het verloren 
voorwerp in het lokaal van de verloren voorwerpen ligt. 

Training -en uitgangskledij van de Rassing wordt normaal meegenomen naar de receptieruimte van de trainers, 
zodat deze kledij zeker terug tot de eigenaar komt. 
 

Indien de kledij niet duidelijk is gemarkeerd met een naam of initialen dan kunnen wij de kledij ook niet teruggeven. 

 
 

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

Vragen stellen omtrent PSD of inloggegevens opnieuw aanvragen kan via de knop ”Contacteer de 
clubadministrator”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLESSURES 
 
Mocht er tijdens een wedstrijd of training een blessure optreden, vraag dan zeker de nodige 
verzekeringsdocumenten aan de trainer of afgevaardigde. Het door de arts ingevulde document moet zo spoedig 
mogelijk bezorgd worden aan jullie jeugdcoördinator of onze Gerechtigd correspondent (Nico Delmulle).  
 
Uitgebreide informatie en de nodige formulieren kunt u vinden op onze website onder “ONGEVAL”:  
 
www.racingwaregem.be/ongeval 
 

  

https://rassing.prosoccerdata.com/
http://www.racingwaregem.be/ongeval
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TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 

PLANNING VOORBEREIDING 
 
Wegens het vroegtijdig stoppen van het seizoen 2019-2020 zijn we reeds van start gegaan begin juli.  
 
 
 
Bijkomende info: 
 
Voorbereidingstornooi:  
 
IPU10  t.e.m. IPU17   zaterdag 22/08/2020 
 
www.wmsoccerevents.be/vbt-west-vlaanderen-1 
 
 
Oefenwedstrijden/tornooien: 
 
Deze worden medegedeeld door de trainer 
 
 
Start competitie: 
 
Eerste competitie wedstrijd   weekend 05/09/2020 
 
 
 
 
  

https://www.wmsoccerevents.be/vbt-west-vlaanderen-1
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DATA JEUGDCOMPETITIE 
 
Onderstaand de weekends waarop competitiewedstrijden zullen doorgaan. Afhankelijk van welk leeftijd en 
tegenstander worden thuis -en uitwedstrijden op zaterdag of zondag gespeeld. 
Er zijn competitiewedstrijden voor ploegen vanaf U7.  
Voor de U6 Soccers zijn er geen competitiewedstrijden. 
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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 
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DRINKWATERFONTEIN 
 
Sinds november 2019 beschikt K. Racing Waregem over een drinkwaterfontein. De spelers kunnen hun drinkbidon 
bijvullen vóór de training/wedstrijd. 
De drinkwaterfontein bevindt zich binnen aan de kleedkamers. 
 

 
 
 
Drinkbidons met een K. Racing Waregem logo zijn te koop bij onze coördinatoren. (5€/stuk) 
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CONTACTGEGEVENS K.RACING WAREGEM, JEUGDWERKING 

 
Hieronder de belangrijkste contactgegevens van de jeugdwerking: 
 

Sportief Manager Lahousse Bruno 0486/48 35 63 bruno.lahousse@wijhelpen.be 

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

JC OB (U6-U8) Godefroidt Jean-Marie 0495/52 43 30 verzekeringen@agathass.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 Carteur Stijn 0471/88 94 11 stijncarteur@outlook.com 

 
Wegens de GDPR wetgeving gaan we voor onze trainers geen contactgegevens vrijgeven.  
De trainer zal jullie contacteren via ProSoccerData om gegevens uit te wisselen. 
 

Trainers Onderbouw  Trainers Middenbouw  Trainers Bovenbouw 

U6 Deleersnijder Jeffry 
Adams Woody 
Lampole Brent 

 PU9A Goemaere Sander  IPU13A Catteeuw Kevin 

PU9B Lahousse Robbe IPU13B Vankeirsbilck Piet 

GU9A Vandeputte Darko  GU13 Vanhulsen Jill 

U7 Godefroidt Jean-Marie 
Haerinck Mathieu 
Degrande Colin/Milan 

 GU9B Brondeel Luc  IPU14 Vanacker Jeffrey 

 IPU10A Desmet Kenzy  IPU15 Van Vlasselaer Marc 

IPU10B De Langhe Eddy  GU15 Vandeputte Claude 

PU8A Vercoutere Bram GU10A Van Houtteghem Dries  IPU16 Gabriël Dennis 

PU8B Lareu Diego  GU10B Debouvries Mathias  IPU17 Baes Aaron 

GU8 Degrande Colin/Milan  IPU11A Vandendriessche Wim  GU17 Secember Jürgen 

   IPU11B Duerinck Tom    

   GU11 Vandeputte Claude  BELOFTEN Van Herzeele Eddy 

   U11Meisjes Goerlandt Ann    

   IPU12A Laurez Frederic    

   IPU12B Laurez Owen    

   GU12 Deganck Jarne    
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NUTTIGE INFO 
 

• Terreinen: 
Mirakelstadion 
Mirakelstraat 77 
8790 Waregem 

 

• Stamnummer 
3302 

 

• Website: 
www.racingwaregem.be 

 

• Facebook: 
www.facebook.com/DeRassing 

 
• Rekeningnummer: 

BE57 6528 5671 8735 

 
 
 
 

http://www.racingwaregem.be/

