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SPORTIEF NIEUWS

• Postformatie speelt finale op 18 april!
Doorheen het voorbije seizoen speelde de postformatie een onderlinge competitie 
met verschillende ploegen uit de streek. Op maandag 18 april om 13 u gaat de finale 
door tegen Boka United en dit op de terreinen van KFC Lennik. Supporters zijn meer 
dan welkom om onze ploeg naar de overwinning te schreeuwen.

• DISNEY UEFA Playmakers. UITNODIGING
Op vrijdag 22 april gaat op de terreinen van KFC onze 1ste Playmakers van start. 
Meisjes tussen 5 en 8 jaar die op een laagdrempelige manier kennis willen maken 
met het voetbal kunnen hiervoor nog steeds inschrijven via silke-vg@hotmail.com

• Jeugdcup Het Nieuwsblad: U10 speelt finale op 30 april!
De voorbije weken namen heel wat jeugdploegen deel aan de Jeugdcup Het 
Nieuwsblad. Onze jeugdploegen behaalden mooie resultaten en vooral spelvreugde 
en inzet waren belangrijk. Onze U12 speelt op 20 april de halve finale tegen SK 
Pepingen Halle, wedstrijd om 18u. Onze U10 schopte het zelfs tot de finale. Op 
zaterdag 30 april trekken ze naar Rotselaar alwaar ze om 14u45 KAC Betekom partij 
zullen geven. Wij wensen onze U10 & U12 en hun trainers alvast veel succes!

• Twee nieuwe jeugdtrainers gediplomeerd.
Igor Panis en Wannes Van De Gucht, trainers bij de U6 en U7 hebben succesvol hun 
opleiding initiator/UEFA C behaald. Dit toont ons inziens hun motivatie aan om te 
groeien als opleider en het is een eventueel toegangsticket tot latere opleidingen. 
Ook voor onze club is het belangrijk om zoveel mogelijk gediplomeerde opleiders in 
onze rangen te hebben om een kwalitatieve jeugdopleiding te kunnen blijven 
garanderen. Proficiat Wannes en Igor!

• KFC Lennik erkend als opleidingsclub initiator/UEFA C.
Uit meer dan 180 kandidaten werd KFC Lennik weerhouden als opleidingsclub 
initiator/UEFA C. Dit houdt in dat vanaf eind januari 2023 deze cursus zal gegeven 
worden op KFC Lennik, wat de mogelijkheid biedt aan geïnteresseerden om deze 
opleiding kort bij huis te kunnen volgen. Proficiat aan de initiatiefnemers!
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• Nieuw scorebord op KFC.
Sinds enkele weken kan u op het kunstgrasveld ons nieuwe scorebord bewonderen. 
Het oude was dringend aan vervanging toe, in die mate zelfs dat het enkele keren 
werd opgenomen in scheidsrechterverslagen. Maar KFC Lennik is weer helemaal 
mee en hopelijk blijft het vakje onder “bezoekers” vaak op 0 staan 😊.

• Jorn Van Ginderdeuren aangesteld als trainer bij KAA GENT Ladies.
Oud-jeugdtrainer, bezieler van onze Damesploeg en tornooiverantwoordelijke van 
KFC werd onlangs aangesteld als hoofdtrainer bij het Dameselftal (Superleague) van 
KAA Gent. Via deze weg willen wij Jorn van harte proficiat wensen met deze nieuwe 
stap in zijn trainerscarrière!
https://www.facebook.com/kaagentladies/posts/5212775738754295

• KFC nam deel aan “Come together”-maand.
In het weekend van 19 en 20 maart gaven verschillende ploegen van de onder- en 
middenbouw van KFC Lennik gehoor aan de oproep van Voetbal Vlaanderen om in 
het kader van gelijkheid, inclusie en diversiteit tijdens de voetbalwedstrijden 
verschillende voetbalkousen te dragen. Dit om aan te tonen dat anders zijn best OK 
is.  

• Zondagreserven KFC Lennik KAMPIOEN!
Met een 1-2 winst op Steenhuffel kroonden de Zondagreserven van KFC Lennik voor 
de tweede keer in drie jaar tijd opnieuw tot kampioen in hun reeks. Een hele straffe 
prestatie die terecht stevig gevierd werd! Een ingelegde bus van Pajot Tours zorgde 
ervoor dat iedereen veilig huiswaarts kon keren.Proficiat aan alle spelers en trainer! 
Misschien kunnen ze nog doorgroeien naar het eerste elftal 😊

EXTRA SPORTIEF NIEUWS

• Afscheid van Johan Timmermans als barman kantine!
Op zaterdag 06 maart jl. heeft Johan Timmermans zijn laatste 
pintje getapt in de kantine van KFC Lennik. Meerdere jaren 
heeft Johan op donderdag en zaterdag de kantine van KFC 
uitgebaat , waarvoor onze welgemeende dank. Zijn afscheid 
werd onder vrienden stevig gevierd in onze kantine. Johan en 
zijn vrouw Roos ruilen het vaak natte  België voor de meer 
zuiderse temperaturen in la douce France. Wij wensen hen dan 
ook veel geluk aldaar.

https://www.facebook.com/kaagentladies/posts/5212775738754295
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•Shop jij soms online? Maak een extra klik via trooper en je steunt KFC Lennik gratis!
Telkens je iets koopt via Trooper gaat er een percentje naar KFC Lennik. 
Weet dat bijna alle bekende en minder bekende shops erop staan en dat jij geen eurocent extra 
betaalt. Trooperpagina KFC Lennik : https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/kfclennik

•Aankomende activiteiten
q Afsluiter jeugdseizoen: woensdag 25 mei; verder info volgt via PSD
q Clubfeest: zaterdag 04 juni
q Voetbalstage: 1 t.e.m. 5 augustus. De inschrijvingen lopen al vlot binnen, maar er is 

zeker nog plaats voor enkele deelnemers. Inschrijven kan via www.kfclennikwebshop.be

•Blijf op de hoogte van KFC Lennik
Bezoek onze website voor de laatste updates: www.kfclennik.be

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/kfclennik
http://www.kfclennikwebshop.be/
http://www.kfclennik.be/
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KFC nam deel aan “Come together”-maand.
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ZONDAGRESERVEN KAMPIOEN!


