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Het Corona virus heeft de hele wereld 
al een tijdje in zijn tang. We hopen dat 
jullie allen het goed stellen “in jullie 
kot” en dat we allemaal samen het 
virus snel onder controle krijgen. Enkel 
op die manier kunnen normale zaken 
opnieuw (relatief) ‘normaal’ verlopen, 
zo ook het voetballen met de vrienden 
bij R. Knokke FC. 

GOED NIEUWS 

Vanuit het RKFC-kamp kunnen we gelukkig 
goed nieuws melden. Nadat het FANION-team 
enkele weken terug de titel mocht “vieren” 
(het feestje hebben ze echter nog tegoed) 
kreeg ook de jeugdwerking goed nieuws. 
Opnieuw een puik doorlichtingsrapport van het 
gerenommeerde bedrijf “Double Pass” en een 
2 sterren label. Dit zorgt ervoor dat we naast 
gewestelijk ook provinciaal voetbal kunnen 
blijven aanbieden. 

MAAR ER IS MEER !  

We gaan als club meer dan ooit inzetten op de 
jeugd. Wat mag u o.m. verwachten? 

▪ Een 3de (specifieke) training/week 
voor alle ploegen vanaf U15 

▪ Een gloednieuw spelers 
opvolgingssysteem  

▪ Een uitgebreidere activiteitenkalender 
▪ De oprichting van een spelers- en 

ouderraad 
▪ Specifiek trainingsmateriaal per team 
▪ De start van het “Voetbalparadijs” 
▪ Een vernieuwd jeugdopleidingsplan 

met duidelijke RKFC-toets waar de 
speler op 1 staat. 

▪ De introductie van een Performance 
coach 
 

We zullen dit alles duidelijk toelichten op een 
infomoment. Wanneer dat zal plaatsvinden en 
hoe hangt uiteraard af van wat we van 
overheidswege mogen doen. Meer info volgt. 

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JULLIE  ?  

Voor de vlotte opstart en een goed verloop van het nieuwe seizoen (een 

seizoen dat wellicht ook door het Corona-virus zal beïnvloed worden) vragen 

we jullie volgende zaken in orde te brengen:   

▪ Het document op de website (klik op volgende link): 
https://rkfc.be/inlichtingenfiche-jeugd-rkfc-20-21/  zo volledig mogelijk invullen tegen ten 
laatste 20 mei 2020.  

▪ Vertel familie & vrienden over R Knokke FC. We zien graag meer jongens én meisjes aansluiten in 
onze voetbalschool – als ook kunnen we nog enkele spelers/speelsters gebruiken bij de U8.  

▪ Kent u een goeie coach? Of iemand met potentieel. Laat het zeker weten. Voor onze 
onderbouwploegen zoeken we nog enkele nieuwe krachten.  

▪ Tot slot rekenen we ook volgend seizoen op jullie engagement. Het zij als speler, als ouder, als 
medewerker, als sympathisant van een geweldige club. Een club die meer dan ooit een referentie 
club wil zijn in de ruime regio.  

 

NIEUWSBRIEF MEI 2020 
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ZAKEN OM REKENING MEE TE HOUDEN ! 

▪ De data voor de info- en pasmomenten zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven. 
 

▪ De voorbereiding op het nieuwe seizoen zal aanvatten in de week van 
27 juli met een testbatterij per leeftijdscategorie. De gegevens hieruit 
voortvloeiend zullen dienen als basis voor de voorbereiding en het 
verdere verloop van het seizoen. Dit zal uitermate belangrijk zijn 
(nadat velen minder actief waren / zullen geweest zijn gezien de 
coronaperiode) in functie van blessurepreventie.  In de week van 3 
augustus vinden vervolgens de eerste trainingen plaats met de 
teamcoaches.  
De namen van de coaches en het trainingsschema voor het nieuwe 
seizoen (onder voorbehoud van wijzigingen) kunt u hier raadplegen. 
 

▪ Een individueel voorbereidingsprogramma op het nieuwe seizoen – opgemaakt door de 
Performance Coach - zal eind mei bezorgd worden.  

 
▪ Het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 werd per categorie vastgelegd:   

 
 

 

 

 
 

Een uitnodiging tot betaling wordt u later toegezonden. 
 

▪ Van maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 augustus wordt – indien jeugdkampen mogen plaatsvinden - het 
voetbalkamp van RKFC deze zomer georganiseerd in samenwerking met SoccerFun vzw. 
Inschrijven kan rechtstreeks via www.SoccerFun.be 
 

▪ Nog nood aan mondmaskers? Bestel nu uw eigenste RKFC-mondmaskers via 
https://rkfc.be/2020/05/08/bestel-nu-je-mondmaskers-bij-rkfc/ 

 

We danken u alvast voor het vertrouwen en beloven er met het ganse RKFC-team een geweldig 

voetbaljaar van te maken.  

 

Sportieve groet - #staysafe 

 

Het RKFC-team 

CATEGORIE BEDRAG 

U6 € 200 

U7-U8 € 250 

U9-U10 € 300 

U11-U13 € 330 

U15-U21 € 425 

Preparation is  

The Key 
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