JEUGDACADEMIE
K.F.C. DESSEL SPORT
WEGWIJZER BEZOEKERS

1. Overzicht van het complex

2. Routebeschrijving
Adres:
Sportpark 10
2480 Dessel
Parking voor autobussen
Op de weg Brasel sla je in naast de sporthal met aanduiding ‘Sportpark Brasel’, tegenover de woning met huisnr 13
op Brasel. Op het einde van de weg zijn aan je rechterkant twee plaatsen gereserveerd voor autobussen.

Parking voor auto’s
Auto’s kan je parkeren op de parking achter de busparking, tegenover het stadion.
Je kan ook parkeren op de parking van de jeugd. Je neemt dan het smalle weggetje tussen de woningen op Brasel 32
en Brasel 46. Er staat een pijl met ‘Jeugd K.F.C. Dessel Sport’.

3. Kleedkamers - terreinen
Je vindt de ingang tot de kleedkamers op het gelijkvloers onder de trap aan de buitenkant van de jeugdacademie.
Enkel spelers en personen die officieel verbonden zijn aan hun club zijn toegelaten. De toegang is verboden voor
supporters en ouders.
Informatie over de verdeling van de kleedkamers en de terreinen vind je op het infobord, recht tegenover je
wanneer je binnen komt. In de kleedkamers is water voorzien voor de spelers. Terreinen 5-7 zijn bestemd voor de
opwarming.
De afgevaardigden van Dessel Sport zijn er om je te helpen als je vragen hebt.
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4. Wedstrijdbladen en receptie
De bezoekers kunnen de wedstrijdbladen invullen in de zaal op de verdieping, helemaal links achteraan. Er staan
twee computers ter beschikking. Voor de afgevaardigden is er koffie en water voorzien.
Na de match nodigt Dessel Sport de trainers en afgevaardigden uit voor een sandwich en een drankje in dezelfde
zaal. Voor de spelers zelf is er niets voorzien, overeenkomstig de gemaakte afspraken in eerste amateurklasse. Zij
nemen best een lunchpakket mee. Sandwiches en soep zijn verkrijgbaar in de kantine.

5. Respect en fair-play
Wij vragen respect te tonen voor de scheidsrechters en zeker voor onze jeugdscheidsrechters. Het is voor die
laatsten al moeilijk genoeg om een match te fluiten zonder de tussenkomsten van trainers en/of afgevaardigden.
Wij doen een oproep tot fair-play aan alle betrokken personen met inbegrip van de spelers, trainers en supporters.
Ongepast gedrag kan je melden aan de jeugdcoördinatoren of aan de jeugdvoorzitter.

6. Contact
Extra-sportief
Jeugdvoorzitter: Bart Maes
Tel: 0476/96 19 20
bjmmaes@gmail.com
Secretaris: Willy Smets
Tel: 0474/47 75 21
smets.w@telenet.be

Sportief
Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO): Eddy Ooms
Tel: 0484/68 78 24
oomsverhoeven@hotmail.com
Coördinator onderbouw ( U6-U9): Wouter Smets
Tel: 0477/42 54 80
wouter.smets@outlook.com

Coördinator middenbouw (U10-U14): Eddy Ooms
Tel: 0484/68 78 24
oomsverhoeven@hotmail.com

Coördinator bovenbouw (U14-U21): Tom Adriaensen
Tel: 0478/33 23 29
tom.adriaensen@eriks.be

