
KFC LENNIK
Onze jeugd, onze trots, onze club!

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen onze club.

www.kfclennik.bekfclennik
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Op de stichtingsvergadering van 23 april 2002 werden de statuten goedgekeurd van KFC Lennik
vzw. Volgend jaar bestaat KFC Lennik dus 20 jaar!

Gedurende deze voorbije periode is onze club uitgegroeid tot een vaste waarde in het
Pajottenland met meer dan 400 leden en ruim meer dan 20 ploegen in competitie.

De voorbije 2 jaar werd de nadruk gelegd op onze jeugdwerking hetgeen geresulteerd heeft tot
het behalen van het provinciaal label. De volgende kernwaarden staan hier centraal: toegankelijk
voor iedereen, respect, passie, discipline, fun en Vlaams. Zeer recentelijk werd het kunstgrasveld
aangelegd en werd het dak van onze kantine vernieuwd.

KFC Lennik schrijft een mooi verhaal en is geenszins aan haar laatste hoofdstuk toe, integendeel.
Het bestuur heeft gemeend dat het nuttig zou op regelmatige basis een Nieuwsbrief uit te geven
waarin recente gebeurtenissen worden opgenomen, toekomstige activiteiten worden
aangekondigd en officiële mededelingen worden samengevat. Een hele uitdaging, doch het
bestuur, de sportieve cel en de trainersstaf zijn ervan overtuigd dat deze Nieuwsbrief de leden en
de supporters nog dichter bij de werking van onze club zal brengen en alzo het mooie verhaal
mee zullen kunnen beleven en schrijven. Aan allen een fijn seizoen 2021-2022 toegewenst.

Namens het bestuur

Geert De Cuyper - voorzitter 
Matthias Bauwens, Eddy Chrispeels, Andy De Gieter, Johan De Gieter, Theo De Gieter, Bart 
Evenepoel, Jürgen Munsters, Patrick Van Houtven, Koen Van Lierde, Jan Van Loock -
Bestuursleden
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AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Zaterdag 30 OKT, zondag 31 OKT en maandag 1 NOV - MOSSELFESTIJN  
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www.kfclennik.bekfclennik

SPORTIEF NIEUWS

• Dit weekend zijn voor alle jeugdploegen eindelijk opnieuw de competities gestart. Hopelijk zijn 
we ditmaal vertrokken voor een volledig seizoen!

• Bij deze willen wij nogmaals een warme oproep doen bij ouders en sympathisanten om de 
functie van afgevaardigde op zich te nemen. Wat de taken van een afgevaardigde zijn kan je via 
hier terugvinden.

• Zoals jullie al wel gezien hebben, beschikt KFC Lennik sinds eind augustus ook over een
synthetisch voetbalveld. Deze stap was nodig om onze jeugd een optimale voetbalopleiding te
kunnen bieden en hun technische vaardigheden ten volle tot hun recht te kunnen laten komen.
Nu nog een nieuwe kantine 😊 Om het terrein in goede conditie te houden, vragen wij om het
veld niet te pas en te onpas te betreden.

• Zondag 5 september ging het Futbalista Festival door op de terreinen van KFC Lennik. Hiermee
wil KFC Lennik meisjes tussen 5 en 12 jaar laten kennismaken met het voetbalspelletje door
middel van wedstrijdjes, technische parcours en ludieke spelletjes. Heb jij als meisje interesse
om te voetballen bij KFC Lennik, neem dan contact op met Silke Van Ginderdeuren -
(silke-vg@hotmail.com).

• Zondag 5 september trapte ook onze 1ste ploeg het nieuwe seizoen op gang. Tegen Woluwe 
Zaventem konden we toch nog een puntje thuis houden: uitslag 1-1.

Vanaf dit seizoen zijn we met onze 1ste ploeg een nieuwe weg ingeslagen. Het aantal 
contractspelers werd tot 15 beperkt om onze eigen jeugd voluit de kans te geven. We 
beseffen maar al te goed dat dit zal gebeuren met vallen en opstaan. De steun van ouders en 
supporters is belangrijk in dit proces. Maar liefst zeven eigen jeugdspelers zijn opgenomen in de 
A-kern.

Ondertussen dienen we spijtig genoeg wel al een viertal basisspelers te missen wegens 
langdurige blessures. We wensen hen via deze weg een spoedig herstel.

Kom onze 1ste ploeg in de toekomst gerust aanmoedigen. Alle spelers mogen gratis naar de 
thuiswedstrijden komen kijken. Tot en met U9 kan één ouder eveneens zijn zoon of dochter 
gratis begeleiden.

• Het weekend van 20 tot 22 augustus ging het 41ste jeugdtornooi “Jos Bellemans” door. Dit was 
een schot in de roos met bijna 80 deelnemende ploegen uit de ruime regio van het 
Pajottenland. Sommige ploegen van KFC Lennik behaalden zelfs de eerste plaats. Zoals de 
Planckaerts durven zingen: “Wij zijn goed bezig!” 

Enkele statistiekjes: In totaal namen 78 ploegen met in totaal 810 spelers deel aan ons tornooi, 
gespreid over 159 wedstrijden, geleid door 31 scheidsrechters.
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http://www.kfclennik.be/nieuws/afgevaardigden-gezocht
mailto:silke-vg@hotmail.com


Afgelopen zondag was er ons allereerste Futbalistafestival voor 
meisjes. Onder een stralende zon mochten wij 17 enthousiaste 
meisjes ontvangen!

September is for the ladies              #TheWorldAtOurFeet
#KFC Lennik Meisjes
#Damesploeg KFC Lennik
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• Denk eraan je online-aankopen te doen via Trooper.be en door te klikken 
naar KFC Lennik. Onze club krijgt dan door Trooper een percentage op jouw 
aankoopbedrag uitbetaald en dit kost jullie niets. Neem alvast eens een 
kijkje op Trooper.be naar de deelnemende winkels.

Tip: bezoek op voorhand de site waar je iets wenst te bestellen zodat je 
nadien met zo weinig mogelijk kliks je bestelling kan plaatsen. (per klik gaat 
er geld naar alle andere partners van Trooper en dus niet naar KFC Lennik)

• Bezoek regelmatig onze website voor de laatste updates: www.kfclennik.be

• Ook het document aangifte van ongeval vindt u terug via hier. Preciseer goed de
omstandigheden, plaats en datum van het ongeval en vergeet geen vignet van de mutualiteit op
de aangifte te kleven. Breng het document zo snel mogelijk binnen bij de gerechtelijk
correspondent Eddy Chrispeels zodat hij het kan overmaken aan de Voetbalbond.

• Je kan via hier terecht op onze website om Joma kledij te bestellen aan een voordeeltarief. 

EXTRA SPORTIEF NIEUWS

KUNSTGRASVELD ANDERS BEKEKEN…

Surf naar onze website www.kfclennik.be en ontdek het filmpje!

FUTBALISTAFESTIVAL

https://www.facebook.com/hashtag/theworldatourfeet?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXPThGc6OTyKtGJ4muFIen5PZhz-PmevK7CK5BQhqHK5oNwTiv9HdxRkDRYtOYqXaCGby__L2x761bFhHuRdmnxfAv5nKYvG0fErO7SHX06lEctAs1-LCxA6xMVEnucIgIDM0XYnbO8UBP2pHHPT1zbqP1oZ4C1HJpWupTO9LFO5jsugAhSBt_iW-9hdhkfyMQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/KFCLennikMeisjes/?__cft__%5B0%5D=AZXPThGc6OTyKtGJ4muFIen5PZhz-PmevK7CK5BQhqHK5oNwTiv9HdxRkDRYtOYqXaCGby__L2x761bFhHuRdmnxfAv5nKYvG0fErO7SHX06lEctAs1-LCxA6xMVEnucIgIDM0XYnbO8UBP2pHHPT1zbqP1oZ4C1HJpWupTO9LFO5jsugAhSBt_iW-9hdhkfyMQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/damesploegkfc/?__cft__%5B0%5D=AZXPThGc6OTyKtGJ4muFIen5PZhz-PmevK7CK5BQhqHK5oNwTiv9HdxRkDRYtOYqXaCGby__L2x761bFhHuRdmnxfAv5nKYvG0fErO7SHX06lEctAs1-LCxA6xMVEnucIgIDM0XYnbO8UBP2pHHPT1zbqP1oZ4C1HJpWupTO9LFO5jsugAhSBt_iW-9hdhkfyMQ&__tn__=kK-R
http://www.kfclennik.be/
http://www.kfclennik.be/ongevallenformulier.html
https://shop.joma-sport.be/team/lennik
http://www.kfclennik.be/

