
 
 

JEUGDWERKING R. KNOKKE FC  
jeugdmanager@rkfc.be – jeugdsecretariaat@rkfc.be 

  

 

 

 

 

WE ZIJN TERUG ‘NORMAAL’ AAN HET VOETBALLEN! ÉÉN SEPTEMBER KOMT ERAAN WAT ONS DOET 
HOPEN OP VOLTALLIGE PLOEGEN.  

VOETBAL VOOR IEDEREEN, ELK OP ZIJN NIVEAU EN DE SPELER CENTRAAL BLIJFT DE KERNGEDACHTE 
VAN RKFC. OM ALLES VLOT TE LATEN VERLOPEN HIERBIJ ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN. LEES 
DE NIEUWSBRIEF MET AANDACHT DOOR. 

PROGRAMMA SEPTEMBER 

We hebben het gevoel dat meer en meer mensen de weg gevonden hebben naar PSD en de app 
alvast geïnstalleerd hebben om hun smartphone en/of pc. Dank daarvoor! 

Als er mensen zijn bij wie het niet lukt, of die nog met vragen zitten: laat het ons weten! Of kom 
langs. We helpen graag verder! 

In de PSD kunt u de wedstrijdkalender trouwens raadplegen tot december (uiteraard o.v. van 
wijzigingen). Vergeet in PSD zeker niet aan te duiden wanneer je niet aanwezig kan zijn . In 
functie van de speelgelegenheid voor iedereen rekenen we er écht op dat iedereen zich 
maximaal engageert om aanwezig te zijn. Voorts zal er in september ook een eerste 
teamactiviteit georganiseerd worden. Alle info hierover zal je vernemen via jullie 
trainer/teambegeleider. 

Tot slot nog even meegeven dat we net zoals vorig seizoen na elke thuiswedstrijd een kort, weliswaar 
verplicht teammoment houden in de Optibelbar. Gelieve hier rekening mee te houden. #oneteam 

 

KLEDIJPAKKET 

Zaterdag 14 augustus verdeelden we voor de eerste maal de kledij. Zij die afwezig waren kunnen op 
woensdag 1 september tussen 15u en 18u hun kledij afhalen (indien besteld uiteraard). Kledij later 
besteld? U ontvangt een berichtje wanneer u het zal kunnen ophalen. 

Nog op 1 september zullen alle verloren voorwerpen open gelegd worden van de voorbije seizoenen. 
Ben je iets kwijt dan loont het zeker de moeite ook daar eens te gaan rondkijken. Na 1 september 
schenken we alle naamloze artikelen aan spullenhulp. 

Heb je nog geen kledij besteld (inbegrepen in het lidgeld)? Vul dan volgend formulier snel in: 

https://rkfc.be/webformulier-jeugd/ 
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Extra kledij bestellen doe je vanaf nu hier: https://jomasport.shop/team/royal-knokke-spelers  

 

Bij de kortingscode selecteer je: “Royal Knokke- spelers”. 

Betalen doe je online – de kledij wordt thuis geleverd.  

 

 

LIDGELD BETALEN - FORMULIEREN MUTUALITEIT – WIN/WIN 

De factuur voor het lidgeld werd in principe aan iedereen individueel bezorgd 

en door vele mensen reeds in orde gebracht.  Zij die nog niet betaalden vragen 

we dit te doen voor 4 september. Geen factuur ontvangen, problemen met de 

factuur? Neem contact met boekhouding@rkfc.be  

De voorbije seizoenen kwamen er geregeld ook mensen een papier van de mutualiteit binnen brengen 

om een deel van het lidgeld via die weg te recupereren. Handig en slim! Echter willen we hier op 

inspelen. In de loop van de maand september zal u (via mail/PSD) van ons een standaardattest 

ontvangen waarmee u naar uw mutualiteit kan toestappen. Een WIN/WIN voor iedereen: wij vullen 

geen formulieren handmatig meer in – jullie kunnen het formulier rechtstreeks bezorgen aan jullie 

mutualiteit. 

 

WEDSTRIJDEN A-TEAM R. KNOKKE FC  

Ons FANION-elftal vatte de CROCKY-CUP met succes aan. Ook komende zondag staan 
ze paraat en rekenen ze erop een ronde verder te kunnen bekeren. Supporters op 
post!  

Volgende regeling geldt komend seizoen naar tickets toe voor onze jeugdspelers bij 
competitiewedstrijden: gratis ticket af te halen aan het onthaal (in de week voor de 
wedstrijd) of op wedstrijddag aan het loket. 

Daarnaast zijn we nog op zoek naar BALLENJONGENS voor die thuiswedstrijden. Ben 
je U11-U12-U13-U15 speler en wil je graag assisteren tijdens de wedstrijden van het A-elftal. Laat het ons weten, 
wekelijks hebben we 8 RKFC-vrienden nodig. Ook zoeken we nog een vrijwilliger die de ballenjongens bij 
thuiswedstrijden wil begeleiden. Zin om te komen helpen, zin om je te engageren laat het weten aan Isabelle: 
jeugdsecretariaat@rkfc.be  

 

AANWEZIGHEID JEUGDKINE 

Net zoals de voorbije seizoenen kunnen jeugdspelers bij een blessure op 
maandag of donderdag (tussen 18u30 en 19u30) terecht bij de Karel of Jeroen 
van kinepraktijk Cobbaert. Dit kan enkel op afspraak.  
Een afspraak inboeken doe je hier: www.rkfc.be/jeugdkine  
Zij doen een eerste “check-up” en geven advies in de te volgen behandeling. 
We hopen met deze service blessures tot een minimum te herleiden en ze goed 
en snel op te volgen. 
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WIST JE DAT ? 

• Vriendjes/vriendinnetjes, schoolkameraden,… kortweg nieuwe leden zich nog steeds kunnen 

aansluiten bij RKFC? 

• We met RKFC nog op zoek zijn naar vrijwilligers. Help je graag eens mee aan een activiteit? 

Laat het ons weten. 

• In november infoavond wordt ingepland met Gino Devriendt (de sportdiëtist bij uitstek) voor 

spelers én ouders rond gezonde voeding voor voetballers. Wat eet/drink ik en wanneer 

eet/drink het best in functie van optimale sportprestaties? Wat kook ik als ouder best voor mijn 

voetballer? 

• Je dit seizoen de matchbal van je favoriete jeugdploeg kan schenken! Wie zal de eerste zijn? 

Je merkt het vast en zeker op in de optibelbar en via onze sociale media kanalen! 

Interesse? -> jeugdmanager@rkfc.be  

• Onze PU17-ploeg nog een teambegeleider zoekt! 

• Er eind september/begin oktober eerste ‘intakegesprekken’ zullen zijn tussen speler (en 

ouders) en coach om hun ontwikkeling als voetballer te bespreken. Een zelfevaluatie zal hieraan 

vooraf gaan. 

• Onze PU13 coach uit Hongarije afkomstig is? Maar de voorbije jaren in Australië woonde… 

• Ons G-voetbal superteam in september een eerste wedstrijd zal spelen! Nieuwe leden zijn 

trouwens nog steeds welkom. 

• We heel binnenkort een exclusieve actie zullen lanceren… 

• Onze hoofdcoach Yves Van Borm in oktober mee aan tafel zal zitten met onze jeugdcoaches 

om te spreken rond ‘profielbepaling van voetballers’ 

• De kleedkamers terug gebruikt kunnen worden bij jeugdtrainingen vanaf 6 september. Hetzij 

uiteraard rustig, netjes én veilig! 

• De hartslagmeters in september stapsgewijs zullen geïntroduceerd worden. 

• Onze wandelvoetballers (50+) wekelijks op vrijdag samen trainen? Wil je meedoen? Het kan! 

• Jullie steeds hartelijk welkom zijn in de Optibelbar? 

• Je de jeugdwerking op de voet kan volgen via social media. 

 

• We jullie danken voor het vertrouwen en zin hebben in een geweldig voetbalseizoen!  

 
 

CONTACTADRESSEN 

Algemeen – voetbalinhoudelijk: jeugdmanager@rkfc.be 
Administratie – kledij – aansluitingen: jeugdsecretariaat@rkfc.be 
Info-inlichtingen G-voetbal of wandelvoetbal: gvoetbal@rkfc.be – wandelvoetbal@rkfc.be  
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