
voetbal met een groot hart 

Wat een vreemd seizoen hebben 
we achter de rug!  Gelukkig zijn 
er goede vooruitzichten dat we 
opnieuw een volwaardig voetbal-
seizoen gaan beleven. Zowel de 
spelers als de supporters.  
 
SK Heffen is  relatief goed uit de-
ze moeilijke periode gekomen. 
Naast de steunmaatregelen van 
de stad en de overheid danken 
we dit vooral aan alle ouders, 
supporters en sympathisanten 
die deelnamen aan elke actie die 
we organiseerden. Zonder die 
steun hadden we waarschijnlijk 
niet kunnen opstarten.  
Ne dikke merci daarvoor ! 
 
Tijd echter om vooruit te kijken. 
We zijn er klaar voor. Net zoals 
vorig jaar met een voltallige trai-
nersploeg maar vooral met een 
groot hart voor voetbal. 
 

Al meer dan 75 jaar 
voetbal met een groot hart 

SK Heffen is een actieve sportkring waarbij de jeugdwerking centraal 
staat.  Wij geloven in onze eigen jeugd en investeren in de jeugdspelers 
om ze te laten doorgroeien naar het 1ste Elftal. Zo bestaat het 1ste 
Elftal voor meer dan 80% uit spelers die uit onze eigen jeugdwerking 
komen.  Waarschijnlijk nemen we daarmee als voetbalclub in het Me-
chelse (en daarbuiten) een unieke plaats in. 
 
Ook dit jaar blijven we samenwerken met 
KV Mechelen in het kader van het project 
HANDS.  Door de coronamaatregelen minder 
zichtbaar maar volgend seizoen opnieuw 
100% inzetbaar. Samen sterk om een win-win 
te creëren voor onze Mechelse jeugdspelers! 
Deze samenwerking bekrachtigt nogmaals het 
geloof van SK Heffen dat de Mechelse voet-
baljeugd alle kansen verdient om door te 
kunnen groeien naar het maximaal haalbare.   

Nieuwe trainers versterken het team 

We verwelkomen graag Dean, Dylan en Joachim als kersverse jeugd-
trainer.  Zij nemen het roer over van Jardi, Wannes en Sam die even de 
focus verleggen naar hun verdere studies. We zijn er van overtuigd dat 
de nieuwkomers even goed gaan scoren. Welkom aan de nieuwe jeugd-
trainers en veel studieplezier gewenst aan de andere drie. 

seizoen 
2021-22 
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Start jeugdtrainingen in Augustus: 

Woensdag 11/8 van 18u00 tot 19u30 
 

Start seniors in Juli: 

De trainingen  van het 1ste Elftal, de Reserven en U21 starten op 22 juli. 

Complex A 

Gentsesteenweg 60-66, 2800 Heffen. 

De velden situeren zich op de N16 tussen 

Mechelen en Willebroek.  Indien je uit de 

richting Mechelen komt, +/- 500 m voor 

de Zennebrug. Thuiswedstrijden van 1ste 

ploeg, Reserven, U21. 

Google-maps 

Complex B (trainingen + jeugdwedstrijden) 

Mechelseweg, 2811 Hombeek.  

De velden situeren zich recht over de site van 

Procter & Gamble, op de verbindingsweg 

tussen Mechelen en Hombeek. Alle trainingen 

en de thuiswedstrijden van U17, U15, U13, 

U9, U8, U7, U6. 

Google-maps 

Praktisch 

Trainingen en Trainers 

ploeg di wo do vr 

U6/U7 

trainer Dylan 

 18u00-19u30  18u00-19u30 

U8/U9 

trainer Dean 

 18u00-19u30  18u00-19u30 

U13 

trainers Dieter en 

Quinten 

18u00-19u30  18u00-19u30  

U15 

trainer Nick 

 18u00-19u30  18u00-19u30 

U17 

trainer Niels 

 19u30-21u00  19u30u-21u00 

U21 

trainer Joachim 

19-00-20u30  19u00-20u30  

Reserven 

trainer Michael 

20u00-21u30  20u00-21u30  

1ste Elftal 

trainer Jasper 

20u00-21u30  20u00-21u30  

keepers 

trainer Mats (jeugd) 

+ trainer Dominique 

(seniors) 

 

Trainers maken afspraken met de keepers bij 

de start van het seizoen. 

Naast de trainingen en de begeleiding 
bij de wedstrijden is het volgende in 
het  lidgeld inbegrepen: 
• verzekering KBVB bij sportongeval 
• het huurgeld van de indoor sport-

hal tijdens de winterperiode 
• Wedstrijdkledij (short, shirt en 

kousen) 
• 1 gratis drankje per thuiswedstrijd 

(van U6 tem U17) 
 

Het lidgeld betalen en het invullen van 
de ledenfiche kan je steeds via de web-
site. Je kan ook komen naar de aan-
sluitdagen op 14/7, 21/7, 28/7, 17/8, 
19/8, 24/8, en 26/8 van 18u30 tot 
19u30. 

Lidgeld 

U6 min 18 vanaf 18 

145 210 230 

UiTPAS kansentarief 

Wij doen mee! Heb je een UiTPAS met 
kansentarief dan betaal je ongeveer 
20% van het lidgeld. Meer info vind je 
op de website van Mechelen of bij je 
mutualiteit. 
site_mechelen 

https://goo.gl/maps/QipbfrNiDWnihxWs8
https://goo.gl/maps/VGuxuCW8KghTwtQy8
https://www.sk-heffen.be/841/lidgeld2019/
https://www.sk-heffen.be/841/lidgeld2019/
https://www.uitinmechelen.be/uitpas/kansentarief
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Beste ouders, we 
vinden het steeds fijn 
dat jullie er zijn, maar 
vergeet aub dit niet: 

Goede afspraken maken goede vrienden. 

 

1. Dit zijn kinderen. 

2. Dit is een spel. 

3. Trainers en afgevaardigden 
zijn vrijwilligers. 

4. De scheidsrechter is ook 
een mens. 

5. Iedereen maakt wel 
eens fouten. 

6. Respect is voor iedereen. 

7. Zonder respect, 
geen voetbal. 

In elke organisatie is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt 
worden. Op die manier voorkomen we misverstanden. Op deze pagina vind 
je een opsomming  van de afspraken bij SK Heffen. Uitleg geven doen we 
graag! Als je echter niet akkoord gaat met één of meerdere onderstaande 
regels, zou het wel eens kunnen dat SK Heffen niet de juiste club voor jou 
en/of je kind is. 

 

1) De trainer en/of afgevaardigde wordt begroet bij aankomst en vertrek. 
2) Als de trainer, afgevaardigde of iemand van de technische staf het 

woord neemt, luisteren we. 
3) Ongepast taalgebruik en pesterijen (beledigend, racistisch, onverdraag-

zaam,...) worden niet getolereerd. Reageer nooit op provocaties, ook 
niet van supporters.  Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter 
ook al ben je het niet met hem eens.  

4) We promoten een gezonde winnaarsmentaliteit maar steeds met 
respect voor de tegenstander. 

5) Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld aan de trainer 
en elke speler is minimaal een kwartier vóór het begin van de training 
aanwezig op de club. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en 
concentratie tijdens de trainingen. 

6) De kleedkamer is geen speelplaats en is enkel toegankelijk voor spelers, 
trainers en begeleiders.  De trainer en/of de stafleden van elk team 
houden toezicht op de gang van zaken in de kleedkamers om bv. pest-
gedrag, het gebruik van gsm,… te voorkomen. Ouders houden best 
rekening met de extra tijd die nodig is voor het nemen van een douche.  

7) Uniformiteit geeft de club een positieve uitstraling en draagt bij tot een 
positief groepsgevoel. Daarom dragen we voor en na elke wedstrijd 
onze uitgangskledij. Op die manier bedanken we tevens de 
bereidwillige (kledij)sponsors. 

8) Elke speler controleert zelf zijn kledij en zijn schoeisel. Elke speler 
draagt steeds zijn beenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden. 

9) Elke geselecteerde jeugdspeler heeft recht op 50% wedstrijdtijd. Geen 
enkele speler wordt vervangen omdat hij een sportieve fout beging.  
Wel zal iedere trainer een speler onmiddellijk vervangen bij gebrek aan 
fair-play of een verkeerde wedstrijdmentaliteit.  

10) Toon respect voor de terreinen en het gebruikte materiaal. Maken we 
rommel, dan ruimen we dat zelf op. 

 
Bij het niet komen trainen en/of het niet verwittigen van de trainer, kan 
deze  beslissen om de speler niet te selecteren voor een wedstrijd. Bij uit-
gesproken ongepast gedrag, totaal gebrek aan inzet en/of herhaaldelijke 
slechte evaluaties, kan het bestuur van SK Heffen een trainer, speler of  
ploegverantwoordelijke met onmiddellijke ingang uitschrijven. 
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