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Weidestraat 85a 

8310 Assebroek 

info@ksksteenbrugge.com 

 

 

Eerst en vooral willen we iedereen hartelijk 
bedanken die aanwezig waren op de      
inschrijving- en pasdagen van                 
KSK Steenbrugge!   

Wanneer je reeds je lidgeld hebt betaald 
dan krijg je op  1 van de volgende           
trainingen je kledij! 

Indien je het lidgeld nog moet betalen, kan dit door middel van     
overschrijving op het rekeningnummer BE02 3631 8999 3940.       
Eens dit in orde is, sturen we je bestelling door.   Deelname aan    
wedstrijden en trainingen is trouwens ook pas mogelijk na betaling 
van het lidgeld. 
 
Jammer genoeg starten we dit seizoen niet volledig coronavrij.     
Daardoor blijven sommige gouden regels gelden.  We vragen dan 
ook heel uitdrukkelijk om deze maatregelen nauwkeurig toe te  
passen. Dit in het belang van jouw, de spelers en onze gezondheid.  
Op die manier kan de competitie hopelijk starten en lopen tot het 
einde van dit seizoen.  
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Ben jij ook nieuwsgierig? 

Geroutineerde KSK’er of helemaal nieuw? Maakt helemaal niet uit! Onze trainers zijn net 

even benieuwd als jullie!  

We geven graag mee wat jullie van onze trainers mogen verwachten: 

 leuke en verzorgde trainingen op maat 

 twee oefensessies per week waarvan één op kunstgras 

 positieve coaching en bijsturing tijdens wedstrijden 

 eerlijke selecties 

 duidelijke communicatie via blog/whatsapp/nieuwsbrief 

 heldere afspraken geldend  voor iedereen· 

Onze trainers kijken uit naar volgend seizoen, jij ook? 

 Om de training vlot te laten verlopen, dient iedereen                                                         
een kwartier op voorhand in de kleedkamer te zijn; 

 Vanaf de U10 worden ouders niet meer toegelaten                                                                 
in de kleedkamer; 

 Op training luisteren we naar de trainers en                                                                                    
verwachten we 100% inzet; 

 Voetbal is een vuil spelletje, douchen is dus verplicht                                                                     
wanneer dit opnieuw coronaveilig kan gebeuren.                                                                            
Voorlopig raden we aan om thuis te douchen. 

 Vanaf de U10 wordt de kleedkamer telkens gekuist                                                                    
door de kapitein van de week; 

 Bij afwezigheid op training gelieve de trainers op                                                                
voorhand op de hoogte te brengen; 

 Wij maken na de laatste training de wedstrijdselecties, gelieve op voorhand mee te 
delen  indien uw zoon/ dochter niet kan meedoen; 

 Selecties staan ten laatste donderdagochtend op het gebruikte communicatieka-
naal (blog, whatsapp…), daarna wordt bevestiging gevraagd vóór 10u vrijdagoch-
tend; 

 Op wedstrijddagen komen de spelers toe in training van KSK Steenbrugge; 

 Na de wedstrijd zitten alle spelers samen om nog een drankje te nuttigen, zo   
wordt het groepsgevoel nog versterkt 

 Veel regeltjes hierboven, maar plezier maken en bijleren  
blijft  de allergrootste afspraak!!!! 
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In enkele stappen de kalender van de 
provinciale en nationale beker bekij-
ken?  Of van de competitie? Alle 
speelschema's zijn terug te vinden op 
de website of in de app van de       
Belgische voetbalband. 

Tegen wie neemt jouw club het op?  
Check https://bit.ly/CompetitionFinder  

Wedstrijdschema’s downloaden 

Onze fanions beginnen er dit jaar aan op 

zaterdag 28 augustus. Hun eerste thuis-

wedstrijd is reeds enkele dagen later na-

melijk op woensdag 1 september tegen 

V.V. Westkapelle.   

Bij het uitdelen van het kledijpakket    

zullen er 2 abonnementen meegegeven 

worden. Deze bieden jullie gratis toegang 

tot elke thuiswedstrijd. 

 

Naast de reguliere competitie nemen   

onze fanions ook deel aan de beker van 
West-Vlaanderen. 

Hun eerste match van zandag 25/6 zal er 

ééntje zijn met forfaitcijfers in het voor-

deel van KSK Steenbrugge. De volgende 
thuiswedstrijd voor de beker is op zondag 

8 augustus om 17u tegen K.FC Marke B. 

Kom kijken naar de fanions en 
schreeuw ze bij elke thuiswedstrijd 

naar de overwinning!  

https://bit.ly/CompetitionFinder?fbclid=IwAR1mQJtnDAvTE1rM1vN6mREaY8lf2iFfoX0YeHODeSbekp9rKkixVDobOrs
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Mbt de mondmaskerpl icht  kan je  terugval len op 2  
reg lementaire kaders .  Enerz i jds  i s  e r  het  horeca -aspect ,  vooru it  
het  sport-aspect .  In  de sportkant ine  ge lden deze l fde rege l s  a l s  
in  een ander café van res taurant .  Dat  wi l  zeggen dat u het 
mondmasker ten a l le  t i jden d ient te dragen,  u itgezonderd  
wanneer u neerz i t  aan uw tafe lt je .  
Mbt de sport- rege l s  i s  het  dragen van een mondmasker  ten 
a l len t i jde verp l icht ,  zowel  b innen a l s  bu iten,  behalve t i jdens  
het  sporten.  Ook t ra iners  d ienen voor ,  na en t i jdens  de 
act iv i te it  te a l len t i jde hun mondmasker  te dragen.  
Deze toepas s ing ge ldt  n iet  voor jongeren tot  en met 12 jaar .  

WANNEER IS HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER VERPLICHT? 

Trainingsschema 2021-2022 
Het is zover! Op maandag 26 juni starten de eerste trainingen van                    
KSK Steenbrugge8 De trainers maar zeker ook je medespelers kijken er naar uit 
om jou terug te ontmoeten!  Ook onze kantine-uitbaatster , Jessika, staat terug 
elke avond vanaf 17u paraat om jullie te ontvangen in de kantine! 

Het schema is nog niet volledig ingevuld omwille van praktische overwegingen. 


