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Zonder scheidrechter,
geen voetbal
De scheidsrechter lijkt in het voetbal
vaak de gebeten hond. Maar
binnen onze jeugdwerking merken
we al enkele jaren een toennemende
interesse van jeugdspelers in het
scheidsrechtersvak. Wij legden aan
drie van onze jonge refs, Noah (15),
Yenko (16) en Simon (12) enkele
vragen voor.
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Trainer in de kijker:
Björn Maes

De digitale archieven van de jeugd
gaan terug tot het seizoen 2002 –
2003. Björn trainde toen de préminiemen U10. Sindsdien maakt hij
onafgebroken deel uit van onze
jeugdwerking en dus is hij de
jeugdtrainer met de langste staat
van dienst. Hoog tijd om hem even
aan het woord te laten.
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Even voorstellen:
SVE Bazel
Onze jeugdwerking heeft dit
seizoen een officiële samenwerking
met Eendracht Bazel, F.C. Daknam,
K.F.C. Eksaarde, FCS Mariekerke –
Branst, K.S.K. Sint-Amands,
V.V. Herleving Lippelo en VK Velle.
In elk magazine zetten we een van
onze zusterclubs in de
schijnwerpers.
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Beste lezer,
Het voetbaljaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als misschien wel het
meest aparte voetbaljaar sinds mensenheugenis. Het COVID 19-virus
hield en houdt nu nog steeds lelijk huis en dat hebben we allemaal
aan den lijve ondervonden. In een ongeziene en totaal onbekende
situatie zoals deze heeft ook onze voetbalacademie uiteraard heel
wat aanpassingen moeten doen en inspanningen moeten leveren.
Desalniettemin zijn we best trots dat we de maatregelen die genomen
werden vanuit Voetbal Vlaanderen en de Federale Overheid minutieus
hebben uitgevoerd en dat we die ook maximaal hebben proberen
koppelen aan een continue werking.
Het voetbalseizoen 2019-2020 kende een abrupt einde, maar het
seizoen 2020-2021 vatten we vol goede moed en veel motivatie aan. We
zijn gestart met onze eerste testing van het seizoen om een duidelijk
beeld te krijgen van de individuele werkpunten en sterkpe punten op
technisch, tactisch en conditioneel (enkel bovenbouw) vlak. Voor alle
nieuwkomers was dit een eerste echte kennismaking met hun nieuwe
ploeggenoten en met deze toch wel voor hen nieuwe manier van
werken. Ook de aanwezigheid van de cel Blue White Fit was een extra
stap in de modernisering van onze jeugdopleiding. De twee kinesisten
zorgden voor alle biometrische metingen (lengte, gewicht, spiermassa,
vetmassa, ...) zodat we ook hier rekening mee kunnen houden bij de
ontwikkeling van al onze jeugdspelers.
In september gingen dan ook onze andere projecten van start. De
uitslagen van de testing werden verwerkt en de werkpunten moesten
nu in de praktijk aangepakt worden door onze teamcoaches en
de individuele coaches van Blue White Development. Ook onze
Blue White Talents gingen van start en de trainingen werden op
groot gejuich onthaald. Onze kwaliteitsvolle honkvaste kliek van
jeugdcoaches werd versterkt met een aantal nieuwe namen die de
overstap maakten met dank aan het SC Lokeren-Temse-verhaal en
de flow was top. Dit zagen we aan de reacties van ouders, spelers,
coaches, sympathisanten ... kortom een positieve sfeer. Spijtig genoeg
is het nu ook voor ons snakken naar 2021 en een samenleving die terug
in haar plooi valt zonder Corona, maar met veel voetbalplezier.
Bart Claus, TVJO

Redactie: Patrick Claus en Bart Claus
Vragen of opmerkingen: jeugd@ksvtemse.be

ZONDER SCHEIDSRECHTER,
GEEN VOETBAL
De scheidsrechter lijkt in het voetbal vaak de gebeten hond. Maar binnen
onze jeugdwerking merken we al enkele jaren een toennemende interesse
van jeugdspelers in het scheidsrechtersvak. Wij legden aan drie van onze
jonge refs, Noah (15), Yenko (16) en Simon (12) enkele vragen voor.

Waarom zijn jullie als scheidsrechter
gestart?
Noah: Ik vond het de ideale combinatie om
een centje bij te verdienen en tegelijkertijd
mijn conditie op peil te houden.
Simon: Ik deed het in eerste instantie om de
club te helpen. Ik vind het zelf plezant en
ik doe er andere mensen een plezier mee,
ideaal toch?
Yenko: Dat verliep eerder toevallig. Ik was
aanwezig tijdens een wedstrijd van mijn
jongere zus. Toen de scheidsrechter niet
kwam opdagen, werd het aan mij gevraagd.
Ik vond het zo leuk dat ik na afloop meteen
heb gevraagd om dit wekelijks te mogen
doen.

Simon Roelants

Noah: Ik vind de wedstrijdbeleving vooral
heel intensief. Ik merk dat het soms
moeilijk is om een hele wedstrijd 100%
geconcentreerd te blijven.

Wat valt je vooral op als scheidsrechter?
Yenko: Dat scheidsrechter zijn veel meer is
dan alleen maar gele en rode kaarten geven.
De begeleiding van jonge scheidsrechters,
de voorbereiding en naverwerking van de
administratie van een wedstrijd,... Kortom
ook veel werk dat voor de buitenwereld niet
zichtbaar is.

Simon: Vooral de keuzes die je moet maken.
Je wilt natuurlijk vermijden dat je de
verkeerde maakt.
Gedraag je je nu zelf anders als speler?
Simon: Ik durf toch wel zeggen dat ik me nu
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Yenko De Paradé

Noah Smet

anders gedraag als ik zelf speel. Je weet nu
maar pas hoe moeilijk het is om alles te zien
en de juiste keuzes te maken.

Simon: Ik sluit me aan bij Noah en Yenko.
Ik sta voorlopig ook nog steeds zelf liever op
het veld.

Yenko: Mijn respect voor de scheidsrechter
is alleen maar toegenomen. Ik zal de
scheidsrechter al eens complimenteren
bij een juiste beslissing. En wanneer mijn
ploeggenoten onnodig reclameren, probeer
ik hen meteen te kalmeren.

Zou je het aanraden aan andere
jeugdspelers?

Noah: Eigenlijk niet meteen. Ik denk dat
het nog steeds geen kwaad kan om de
scheidsrechter tijdens de wedstrijd te
proberen beïnvloeden.

Noah: Ik zou het zeker aanraden. Je
leert veel bij over het voetbalspel en de
reglementen en je ziet een wedstrijd eens
door een andere bril.

Ambieer je later nog een carrière als
scheidsrechter?

Yenko: Elke jeugdspeler zou dit eens moeten
doen, al was het maar voor één wedstrijd.
Het respect voor de scheidsrechter zou
alleen maar stijgen. Aan wie het zou
overwegen, kan ik maar één raad geven:
doen!

Simon: Ik ben er niet van overtuigd dat
dit voor iedereen is weggelegd. Een goede
leerschool is het zeker wel.

Noah: Neen, ik wil zeker nu nog focussen op
mijn eigen voetbalcarrière.
Yenko: Ik zou er best nog wel even
mee willen doorgaan, maar ook ik geef
vandaag wel nog de voorkeur om te blijven
voetballen. Maar wie weet wat de toekomst
brengt.
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MODECOUPON, EEN NAAM
DIE BELLEN DOET
RINKELEN
De volgende jeugdsponsor die we aan de interviewtafel haalden, is Bart
Van de Voorde. Hij leidt de firma MODECOUPON. Maar dat doet hij niet
alleen...

Bart, de familie Van de Voorde is nog maar
pas op Temse?
We maakten inderdaad pas dit seizoen de
overstap van Sparta Waasmunster naar
Temse. Die keuze maakten we na heel wat
wikken en wegen. Vooral omdat de jongste
zoon Miel bij de U8 in een voor hem totaal
nieuwe ploeg terecht ging komen.

Gelukkig zijn er nog andere sporten dan
voetbal...
Ik schopte het tot Belgisch kampioen
windsurfen bij de beloften. Die sport
beoefen ik intussen ook niet meer. In de
weekends kan je mij nog wel tegenkomen
als wielertoerist.

Maar de overstap is vlot verlopen?
Absoluut! Jef kende bij de U10 enkele spelers
die ook voor het project Temse kozen. En
Miel vond bijna onmiddellijk zijn draai in de
nieuwe groep.
Vertel eens iets over jouw sportieve
carrière?
Over het voetballen kan ik kort zijn. Verder
dan het liefhebbersvoetbal in het WALIVO
verbond ben ik niet geraakt. Onze ploeg
bestond louter uit familieleden. Toch
wel een vrij uniek voetbalconcept maar
uiteindelijk bleek dit niet vol te houden en is
de ploeg gestopt.

Familie Van de Voorde - Van Cleemput
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overleggen we regelmatig en stippelen we
samen het beleid uit.

Je bent niet de stichter van Modecoupon?
Neen zeker niet. De firma bestaat al 65 jaar
en intussen staat de derde generatie aan het
roer. En dat is de verklaring dat inderdaad
heel veel mensen de naam Modecoupon
kennen. Onze vestigingen situeren zich in
Sint-Niklaas en Lokeren. Maar we hebben
veel klanten aan de kust en in de ruime
regio’s Antwerpen en Brussel. En je kan
bij ons ook modestoffen aankopen via de
webshop.

Wat zijn jullie belangrijkste troeven?
We kunnen de klant een volledige
begeleiding van opmeting tot plaatsing
aanbieden. En we hebben nog steeds een
eigen confectieatelier met een twaalftal
stiksters. Dat maakt dat we een snelle
service en flexibiliteit hoog in het vaandel
voeren. Als het snel moet gaan dan kan het
ook snel gaan!

Hoe ben je zelf in de zaak terecht gekomen?
Ik startte in loondienst toen mijn ouders
nog de leiding hadden. In 2016 nam ik
samen met mijn broer en 2 zussen de zaak
over. Modecoupon blijft dus ook nu nog
een echt familiebedrijf. Zelf ben ik vooral
verantwoordelijk voor de aankoop en zijn
er duidelijke afspraken zodat we elkaar
niet voor de voeten lopen. Maar uiteraard

En zo dragen jullie ook bij aan de
plaatselijke tewerkstelling
Absoluut. In totaal werken er toch een
vijfentwintig mensen voor ons bedrijf en
daar zijn we zeer trots op.
Als afsluiter nog iets over de jeugdwerking
We hebben absoluut geen spijt met de keuze
voor Temse. Zowel Jef als Miel kwamen
terecht in een leuke groep met zeer goede
trainers. En het project van Temse waarbij
er wordt ingezet op individuele groei van de
spelers spreekt ons enorm aan.
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Kapelstraat 299, 9140 Steendorp (Temse) | info@akanta.be | https://akanta.be

Triphon de Smetstraat 5, 9140 Temse | tcdevallei2012@gmail.com | ww.tcdevallei-padelwaasland.be
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Pontweg 9C, 9140 Temse | www.chaletcenter.be | sales@chaletcenter.com

chillafish.com | info@chillafish.com
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TRAINER IN DE
KIJKER
De digitale archieven van de jeugd gaan terug tot het seizoen 2002 – 2003.
Björn trainde toen de préminiemen U10. Sindsdien maakt hij onafgebroken
deel uit van onze jeugdwerking en dus is hij de jeugdtrainer met de langste
staat van dienst. Hoog tijd om hem even aan het woord te laten.

Björn, zelf zeg je al meer dan 20 jaar actief
te zijn bij Temse?
Heel precies weet ik het ook niet meer.
Maar mijn echtgenote Sylvie die de
administratie nauwgezet opvolgt, vertelt
mij dat ik startte in 2001. En ja dan komt de
20 jaar wel heel dichtbij.
Hoe ben je gestart als jeugdtrainer?
Ik voetbalde zelf nog bij Sint-Niklaas
en kreeg daar de vraag om het ook
eens als jeugdtrainer te proberen. Toen
William Janssens aan de slag ging als
jeugdcoördinator bij Temse maakte ik

samen met hem de overgang. Mijn broer
Glenn speelde toen bij het eerste elftal
en dat speelde zeker ook mee in mijn
beslissing.
En je bent hier nooit meer weggeraakt?
Neen. Ik doe het nog steeds graag en
kan deze hobby bij wijze van spreken
uitoefenen in mijn achtertuin. Ik trainde
zoals de meeste vaders ook verschillende
seizoenen mijn eigen zonen Jente
(inmiddels gestopt) en Kobe (U13). Maar
ik trainde al vooraleer ik mijn kinderen
onder mijn hoede kreeg.
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Je hebt ook de jeugdwerking zien
evolueren?
Toch eerst even meegeven dat ik met Bart
Claus nog maar aan mijn vierde TVJO toe
ben. Over een periode van ongeveer 20
jaar wil dat toch wel zeggen dat de club
een stabiel beleid voert. Zelf stak ik heel
veel op in de periode dat Davy Verbeeck
nog de TVJO-scepter zwaaide. In de loop
der jaren is het niveau van de spelers en de
omkadering er sterk op vooruit gegaan. We
zetten nu veel meer in op de individuele
begeleiding.

Met quasi zekerheid coachte ik alle
leeftijden van U6 tot en met de beloften.
En nu dus zelfs de dames...
Ik fungeerde al eens als invaller bij
afwezigheid van de vaste trainer. En van
het één kwam het ander. Eigenlijk kwam
de vraag vanuit de damesploeg zelf of
ik niet hun vaste coach wou worden. En
ook bij mij was er wel een klik met het
vrouwenvoetbal. En dus ben ik nu al aan
mijn vierde seizoen als T1 van KSV Femina
bezig.
Je bent een vurige fan van Club Brugge
maar wat met je eigen voetbalcarrière?
Die eindigde bij de junioren van
Sportkring Sint-Niklaas. In de zaal speelde
ik tot in eerste provinciale. Daar heb ik een
aantal vrienden aan overgehouden met
wie ik er nu nog regelmatig op uit trek.

Bedankt voor dit interview Björn en
natuurlijk voor je inzet voor de club.
20 jaar geleden realiseerde Temse een
toptransfer!
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Bent u op zoek naar een fiets of scooter? Bij
Fietsen D'Eer kunt u hiervoor terecht. In
de toonzaal vindt u een ruim aanbod en er
is ook een eigen hersteldienst. Erik levert
ook al jaren de fiets als hoofdprijs van onze
tombola.
Nieuwe Baan 187, 9150 Bazel
erikdeer.be - erik.deer@telenet.be
03 774 13 50

Totaalprojecten staat voor kleine en
grote klussen in, aan en rond de woning.
dit gaat van zowel plaatsen van nieuwe
rolluiken, deuren, ramen, kasten, ...
als herstellingen. Ook gyproc werken,
wanden, plafonds, ... Verbouwingen in
het algemeen van afbraak tot opbouw en
afwerking.
Neerstraat 244, 9250 Waasmunster
Glenn Ongena | 0497 35 69 09
glennongena1006@gmail.com

Hertenstraat 84, 9100 Sint-Niklaas
Abdelhafid Chair | +32 (0) 486 39 47 31
www.nach-tech.be | h.chair@nach-tech.be

Becosoft levert totale IT-oplossingen met
een sterke specialisatie voor KMO, retailers
en groohandels. We ontwikkelen CRM, ERP
software en POS-systemen. Dit met gekoppelde
webshops zowel voor B2C als B2B en met
specialisatie in fashion, garden en lifestyle.

Luxemburgstraat 1, 9140 Temse
Kristof De Coninck | +32 (0)3 780 60 50
www.becosoft.com | Info@becosoft.com
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Kasteelstraat 84 - 9140 Temse
Maandag tot donderdag 16u30 tot 23u
Vrijdag 16u tot 23u - Zaterdag gesloten - Zondag 16u tot 22u
Tel: 0468/52 07 85 - info@bengies.be

Bengie’s

bengies_frituur

DE DAMES VAN
DE KLEDIJCEL
De belangrijkste extrasportieve activiteit van de club? Daar hoef je niet
lang over na te denken. Zonder enige twijfel luidt het antwoord: de kledij.
Achter de schermen is het een race tegen de klok om alles tijdig aan de
spelers te bezorgen. Gelukkig beschikken we dit seizoen over twee nieuwe
krachten binnen de kledijcel en die stellen we graag aan jullie voor.

Tina: Ook bij mij is er geen link met de
mode. Als verpleegkundige werk ik op de
afdeling cardiologie van AZ Nikolaas.

Het kledijproces is elk seizoen hetzelfde.
Na het vastleggen van het kledijpakket
komt de kledijcel in actie bij het passen
tijdens de inschrijvingsdagen. Daarna
volgt de bestelling, de controle van
de levering, het samenstellen van de
individuele pakketten en het bedrukken
van de namen. De kledijcel wil al bij de
start van de trainingen zoveel mogelijk
spelers van hun kledij te voorzien. Dat
lukte de voorbije seizoenen zeer goed.

Hoe kwamen jullie in het voetbal terecht?

Maar om in dit opzet te slagen, zijn er
veel helpende handen nodig. In het
tussenseizoen lanceerde het bestuur een
oproep naar extra medewerkers. Tina
Waem en Kelly Hogie gingen gretig op de
uitnodiging in. Samen met Bart Moens,
Patrick Heyndrickx en Guy Poels maken zij
nu deel uit van de kledijcel van de jeugd.
Zijn jullie zelf professioneel actief in de
modewereld?
Kelly: Neen helemaal niet. Ik heb een
diploma bachelor marketing, maar werkte
13 jaar op de boekhoudafdeling van een
ziekenhuis (AZ Nikolaas) en sinds 2 jaar
op de personeelsdienst van Zorgpunt
Waasland.

Kelly: Mijn echtgenoot was lang actief
in het liefhebbersvoetbal. Toen Robbe
(Meersman – U14) voetbalde bij de U8
van Sint-Niklaas stond ik aan de lijn als
afgevaardigde. Daarna speelde hij voor
Waasland-Beveren maar daar deed ik zelf
niets.
Tina: Mijn echtgenoot Johan was lang
de afgevaardigde van het eerste elftal bij
Temse en Sint-Niklaas (Nieuwkerken).
Daar nam ik ook de taak van afgevaardigde
bij de jeugd op mij en zette ik mij ook in
bij de footlunches en de kledijcel. Intussen
spelen Brent (De Gendt – U17) en Yanis
(U15) terug bij Temse en ben ik hier aan
mijn derde seizoen als afgevaardigde
bezig.
Nog tijd voor andere hobby’s?
Kelly: We gaan met het gezin graag
kamperen. Dit seizoen hoopten we dat te
combineren met de verplaatsingen van
Robbe. Helaas lukte dat nog maar één
keer.
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Kelly Hogie

Tina Waem

Ik leerde via deze weg ook de club beter
kennen.

Tina: De zonen naar de trainingen en
wedstrijden brengen is mijn voornaamste
hobby. Maar ik probeer toch nog drie keer
per week te gaan lopen.

Tina: Tijdens de pasdagen is het best wel
druk. De flexibiliteit vind ik een groot
voordeel. Je bepaalt zelf wanneer je tijd kan
vrijmaken. Er zijn geen vaste dagen of uren.

De stap naar de kledijcel is voor jullie
beiden wel heel verschillend?

Tot slot en verwijzend naar de naam van
ons magazine; ken je de buitenspelregel en
kan je die ook uitleggen?

Kelly: Toen Robbe de overstap naar Temse
maakte, keek ik uit interesse even naar de
website en zag ik de vacature. Ik stelde mij
meteen kandidaat omdat ik wel iets wou
doen voor de club van mijn zoon.

Kelly: Voor mij is dat tweemaal een ja!
Tina: Ik ken de regel maar die uitgelegd
krijgen aan mijn moeder die regelmatig
komt kijken dat is nog wat anders. Ik blijf
het proberen.

Tina: Ik ben dus al langer actief als
afgevaardigde en het kledijgebeuren is
mij ook niet vreemd. Daarom stelde ik mij
kandidaat.

Bedankt voor dit dubbelinterview maar
vooral om onze kledijcel een vrouwelijke
boost te geven!

En jullie eerste ervaringen?
Kelly: Dat is mij tot nu toe zeer goed
bevallen. De cel werkt zeer gestructureerd
en we krijgen heel veel positieve reacties.
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Uw financiële partner in Temse
Kamiel Wautersstraat 1A, 9140 Temse

03/710.11.01
BVBA Horio | Verbonden Agent
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Gladiolenlaan 8b, 9140 Steendorp | www.noelis.be

Moerputstraat 3a, 9100 Sint-Niklaas | info@intrastone.be | www.intrastone.be

EVEN VOORSTELLEN:
SVE BAZEL
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De samenwerking tussen de jeugdopleiding
van SVE Bazel en de Voetbalacademie
Temse is momenteel het langst lopende
samenwerkingsverband dat onze
Voetbalacademie rijk is en dat doet ons
enorm veel plezier. In het prille begin was
de samenwerking vooral gericht op de vlotte
uitwisseling van spelers, maar doorheen de
jaren is de band alsmaar hechter geworden
en kunnen we spreken van een echte
kruisbestuiving van kennis en projecten.
SVE Bazel staat bij ons bekend als een hechte
familieclub en dito jeugdopleiding met een
leuke en gedreven omkadering van coaches,
ouders en vrijwilligers. Alle kinderen die
willen voetballen, worden door TVJO Marco
Cuyt en zijn coacheséquipe met open
armen ontvangen en krijgen een opleiding
voorgeschoteld met een focus op plezier én
individuele verbetering.
De voorbije twee seizoenen is Ewout
Van Essen, onze coach IPU10, de vaste
ambassadeur voor SVE Bazel en zo zien
wij dat ook bij SVE Bazel de focus op
conditionele verbetering stilaan zijn intrede
doet. Idem dito voor de technische testen
bij de jongere leeftijdscategorieën. Het
verbaast ons dan ook niet dat de spelers
van de U19, Beloften en zelfs A-kern met
veel goesting kiezen voor het project van
SVE Bazel wanneer de échte doorbraak
bij KSV Temse te moeilijk bleek. Kortom,
een samenwerking om nog heel lang te
koesteren!
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Waterstraat 2, 9160 Lokeren | info@igm-bvba.be | www.igm-bvba.be
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Interieur &
raamdecoratie
Van De Velde Home is al meer dan 50 jaar de
referentie voor interieurinrichting op maat. In
onze interieurwinkels in Lokeren en Dendermonde
verwennen we je met een compleet aanbod van
hoogwaardige interieurartikelen en staan we voor
je klaar met gepersonaliseerd kleur- en interieuradvies. Zo creëren we samen een interieur waar jij
je écht thuis voelt en waar je jarenlang van geniet.

Leopold II-laan 47

Zelebaan 106

9200 Dendermonde

9160 Lokeren

t. 052 22 55 12

t. 09 348 31 58

w w w. v a n d e v e l d e h o m e . b e
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EEN GESLAAGDE
HERFSTSTAGE

De ingrediënten voor een geslaagde stage:
deelnemers, trainers, infrastructuur en
het weer. Gedurende de volledige stage
konden we terecht op het kunstgrasveld
en bovendien scheen de najaarszon volop.
Meer dan 40 deelnemers, zonder de corona
klokten we zelfs af boven de 50, en een
schare gemotiveerde en deskundige trainers
zorgden ervoor dat ook deze topics konden
afgevinkt worden!

In deze moeilijke coronatijden willen
we onze spelers zoveel mogelijk laten
voetballen om hen zo een broodnodige
sportieve uitlaatklep aan te bieden. Stages
zijn al lang ingeburgerd binnen de club.
Maar een herfststage organiseerden we
nog niet. Op woensdag 4 november was
het dan zover, de start van een leuke
driedaagse.
Als een gevolg van de stortvloed aan
maatregelen was het toch nog even
nagelbijten of de stage kon doorgaan.
Gelukkig sprong het licht op groen al
moesten we wel de ingeschreven spelers
ouder dan U13 ontgoochelen.

Dus ligt de conclusie voor de hand: een zeer
gesmaakte stage waar iedereen met veel
genoegen en plezier aan terugdenkt. Op
naar de volgende!
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Steenborgerweert 18, 2060 Antwerpen | geert@dcep.be

Kapelanielaan 7, 9140 Temse | info@houtshop.be | www.houtshop.be

