
Mevrouw de Burgemeester, 

Mevrouw de schepen van Sport, 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Heren van de pers,  

Beste aanwezigen, 

Beste ouders en spelers, 

 

Allereerst wens enkele mensen te verontschuldigen die er vanavond zeker ook 

graag bij geweest waren maar reeds met andere verplichtingen zaten; 

Het gaat om schepen van toerisme Bram Degrieck, schepen van onderwijs, jeugd 

en lokale economie Arne De Baeke en raadslid Nadia Gerry. 

 

Ik sta hier vanavond eigenlijk met een gemengd gevoel voor jullie. 

Als voorzitter van KRC De Panne ben ik echt fier dat we in 1 maand tijd, inderdaad 

op 6 maart pas kregen wij te horen dat WESTKUST FOOT zou ontbonden worden, 

een jeugdwerking op poten hebben gekregen die mag gezien worden. 

 

Als Jeugdsecretaris en fervente voorstander van WESTKUST FOOT daarentegen 

ben ik nog steeds erg ontgoocheld dat het mooie project WESTKUST FOOT 

waaraan we 10 jaar keihard gewerkt hebben en waardoor onze 4 sterren 

jeugdwerking tot de beste van West-Vlaanderen behoorde, door een wat ik noem 

Trumpiaanse beslissing herleid werd van het interprovinciaal jeugdniveau naar 

een gewestelijk niveau. 10 jaar hard werken in een klap weggegooid, weg het 

niveau waarvoor zoveel energie in gestoken werd. 

Bij deze politieke beslissing onder druk van KVV Oostduinkerke  werd nooit het 

advies gevraagd van de sportieve cel, noch van de samenwerkingscel, alhoewel 

iedereen wist dat deze beslissing onherroepelijk het einde van WESTKUST FOOT 

zou betekenen, omdat KRC De Panne een onontbeerlijk deeltje was in de 

FOOTPASS. 



Alhoewel men op voorhand wist dat bij het ontbinden van WESTKUST FOOT de 

volledige sportieve cel ontslag zou nemen, trok men zich hier niets van aan en 

werd de beslissing toch genomen. 

Ook de vertegenwoordigers van KVV Coxyde en KVV  Oostduinkerke verklaarden 

in de samenwerkingsvergaderingen steeds achter KRC  te zullen blijven staan, 

maar eenmaal de aanlokkelijke belofte kwam van ongeveer 30.000 euro 

jeugdsubsidie en 30.000 euro materiaalsubsidie werd die steun vlug vergeten en 

was het vooral KVV Oostduinkerke dat ons KRC uit WESTKUST FOOT wou zien 

verdwijnen, wat uiteindelijk ook gebeurde. 

Mensen van het sportieve beleid hielden hun woord en namen collectief ontslag 

en waren zeker niet meer bereid om in het nieuwe project GROOT KOKSIJDE te 

stappen, waarvan de initiatiefnemers dus aan de oorzaak liggen van het 

verdwijnen van het interprovinciaal voetbal aan de westkust. 

Onder het mom dat de subsidies enkel nog zouden betaald worden voor spelers 

uit Groot Koksijde, werden de spelers afkomstig van de andere gemeenten  dus 

gewoon aan de kant geschoven. 

Jammer genoeg heeft dit alles een negatief effect gehad voor de Koksijdenaars, de 

betere spelers wonende in Koksijde moeten nu naar Diksmuide trekken om daar 

interprovinciaal voetbal te kunnen spelen, terwijl erg, erg veel spelers wonend in  

Koksijde-Oostduinkerke nu aangesloten worden onder KRC De Panne. Gelukkig 

speelt woonplaats geen rol bij KRC, voor ons is iedere speler gelijk, waar hij ook 

woonachtig is. 

Voor eenmaal heeft het geld het niet gehaald op het sportieve.  

Ouders en spelers begrijpen beter dan sommige politiekers en clubleiders  dat het 

de sportieve opleiding is die primeert boven het geldgewin. 

Wij krijgen natuurlijk geen 60.000 euro cadeau, de mensen die onze rangen 

komen vervoegen kiezen zeker niet de gemakkelijkste weg, maar wij zullen hard 

werken om ons project te doen slagen, maar door het enthousiasme van zoveel 

ontgoochelde mensen geloof ik er echt in. 

Wat mij ook pijn deed waren de uitlatingen uit de Koksijdse politiek over de start 

van ons jeugdproject 10 jaar geleden.  



Daar vergeet men blijkbaar dat er juist een grote ruzie geweest was tussen KVVC 

en KVVO en dat doordoor hun gezamelijk jeugdwerking gestopt werd. 

10 jaar geleden stond KVVC alleen en wilde van gewestelijk naar provinciaal 

voetbal, maar daarvoor had het natuurlijk geen terreinen en zeker ook geen 

spelers genoeg om alle reeksen in te vullen. En het is dus wel degelijk KVVC dat 

contact opgenomen heeft met KRC om een jeugdsamenwerking op te starten, KRC 

besliste om mee te werken met KVVC en we beleefden 3 fantastische jaren 

tezamen, zonder dat er toen al sprake was van jeugdsubsidies door de gemeente. 

Toen werd KVVO voor de 1ste maal spelbreker. Het zag dat onze samenwerking 

een succes was, er dreigde een leegloop aan spelers bij KVVO die bij ons kwamen 

aansluiten, waarop KVVO voor de 1ste maal naar de politiek stapte en uiteindelijk 

zijn zin kreeg. Oostduinkerke moest aangenomen worden bij de samenwerking 

KVVC-KRC en  werd ook het jaarlijks subsidiebedrag van ongeveer 30.000euro 

verkregen. 

Dit werd dan eigenlijk de echte start van WESTKUST FOOT met de 3 clubs, na een 

aarzelend begin werden de laatste jaren toch een succesverhaal met als top het 

behalen van onze 4 sterren. Maar voor de 2de keer werd KVVO spelbreker en 

verkoos het om via de politiek KRC De Panne uit WESTKUST FOOT te halen. Voor 

KVVO primeert zeker niet een hoog jeugdopleidingsniveau niveau niet, de centen 

waren bij hen duidelijk veel belangrijker. Geen interprovinciaal niveau betekent 

automatisch geen coördinatoren meer nodig, geen gediplomeerde trainers meer 

nodig, minder trainingen dus minder uit te betalen prestaties, kortom financieel 

een erg goede zaak voor KVVO.   

Dit moest me toch even van het hart, voor mij is de periode Westkust foot 

hiermee afgesloten, maar zullen wij onze nieuwe jeugdwerking steeds blijven 

beschouwen als de opvolger van WESTKUST FOOT. 

 

Dit alles dus leidt tot het feit dat ik vanavond voor jullie sta om onze nieuwe 

jeugdwerking voor te stellen, en dat is een heel wat positiever feit. 

Wat is de visie en wat zijn de sportieve doelstellingen bij KRC??? 



Onze visie is steeds geweest van KRC een gezellige familieclub te maken met een 

opleiding voor de jeugd op een zo hoog mogelijk niveau, wat we de laatste 10 jaar 

zeker waargemaakt hebben en wat we nu vastbesloten zijn verder te zetten. 

Op sportief vlak werken zo veel mogelijk met gediplomeerde trainers en met 

trainers die met hun ervaring reeds hun strepen verdiend hebben in de 

jeugdopleiding. Onze visie is dat we aan elke speler minimum 50% van de speeltijd 

geven in de wedstrijden, maar vooral dat de trainingen op hoog niveau blijven 

gegeven worden, daar gebeurt eigenlijk de belangrijkste vorming. Ook e minder 

getalenteerde spelers moeten goed opgeleid blijven worden en de nodige 

speelkansen krijgen. 

Ik hecht erg veel belang aan de doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers 

naar het 1ste elftal/ beloften toe, maar daarvoor is de weg lang natuurlijk.  

Ik ben fier te mogen zeggen dat 83% van onze A-kern uit eigen jeugdopleiding of 

uit de onmiddellijke regio komt, en voor mij mag dat percentage gerust nog hoger 

worden.   

Op sportief vlak wordt er een mooi voorbereidingsprogramma uitgewerkt met 

mooie oefenwedstrijden en tornooien en zullen we volgend jaar met onze teams 

ook deelnemen aan Jeugdcup Het Nieuwsblad. 

Op sociaal vlak zullen we er alles aan doen om KRC nog meer dan vroeger een 

familieclub te maken. Onze kantine moet een echt clubhuis worden waarin alle 

spelers, ouders en medewerkers zich goed voelen. Er moet echt een interactie 

komen tussen de spelers van ons 1ste elftal tot bij de allerkleinsten.  

Wij plannen ook activiteiten om echt aan dat clubgevoel te werken.  

We zullen een dag van de club uitwerken met activiteiten voor al onze ploegen, 

we zullen geregeld een activiteit organiseren voor iedereen waaraan iedereen kan 

deelnemen, we zullen de spelers ook pogen geregeld iets aan te bieden, kortom er 

is zo veel waar we aan willen werken. Hiervoor reken ik natuurlijk ook op wat 

helpende handen, daarvoor staat dit ook op onze spelersfiche ingevuld.  

Maar dit moet allemaal nog uitgewerkt worden.   

 



En nu kijk ik voor de 1ste maal naar onze beleidsvoerders van de gemeente.  

We willen het clubhuis van KRC laten herleven, maar jullie zien ook allemaal dat 

de tijd hier een beetje is blijven stil staan en dat onze kantine eigenlijk dringend 

een opknapbeurt en een beetje herschikking nodig heeft. Sedert ons prachtig 

gelegen sportcomplex in 1991 in gebruik werd genomen, is de tijd hier eigenlijk 

blijven stilstaan zodat er in 27 jaar weinig veranderd is.  

Ook onze kleedkamers en sanitair gedeelte heeft een meer dan dringende 

opknapbeurt nodig, ook daar dateren nog veel zaken uit 1991 en zijn tot op het 

bot versleten. 

Nu ga ik wat concreter worden op sportief gebied, daarvoor zitten de meesten 

hier natuurlijk. 

 

Hoe zal KRC er op jeugdgebied uitzien volgende competitie??? 

Ik wens vooreerst de mensen uit de vroegere sportieve cel te bedanken die hun 

woord gehouden hebben en dus de overstap gemaakt hebben naar ons project. 

Het zijn heel gedreven mensen met jarenlange ervaring die weten waar ze over 

praten. 

Dus bedankt aan onze 3 Wijzen, Serge Dorné, Wesley Dorné en Steven Moors voor 

jullie werkkracht en enthousiasme om ons project op te starten en te doen slagen. 

Ook Colin Coenije en Pedro Decroix, coördinatoren bij WESTKUST Foot, steunen 

ons voor 100% maar hebben gekozen voor een sportieve uitdaging dichter bij hun 

woonplaats, maar wij houden nauw contact met hen , wat jullie wel zullen 

ondervinden in de toekomst. 

Ik wens ook de trainers te bedanken die de overstap naar ons gemaakt hebben, ze 

weten ook goed genoeg waar en bij wie ze terechtkomen zijn en weten dat er 

hard gewerkt zal worden om het niveau van onze KRC-jeugd op een zo hoog 

mogelijk peil te brengen. 

Nu we bij de trainers aangekomen zijn, wil ik hen aan u voorstellen en zeggen met 

welke ploegen we momenteel volgend jaar in competitie zullen komen. 

Ik ga bij de allerkleinsten beginnen: 



• We starten met een voetbalschool voor de allerkleinsten vanaf 4 jaar oud, 

daarvoor kunnen we rekenen op de steun van Vandenbroucke Dries die 

momenteel eenzelfde project MULTIFOOT in Koksijde doet. Dries doet dit 

reeds geruime tijd en is zeer gedreven, ik ben zeer blij dat hij dit bij KRC ook 

wil komen doen. We zoeken trouwens nog een originele naam voor onze 

voetbalschool, suggesties zijn zeker welkom en wie weet wordt diegene die 

de origineelste naam aanbrengt nog hiervoor beloond??? 

 

• Bij de allerkleinsten U7-U8 vinden we voorlopig de trainers Christophe 

Dewitte en Alessandro Mastragostino terug, nu beiden ook actief bij 

WESTKUST FOOT. In de onderbouw is het nog moeilijk om juist te stellen 

met welke en hoeveel ploegen er zal aangetreden worden. Uit ervaring als 

Jeugdsecretaris weet ik dat in die categorie de meeste spelers pas vanaf 

halfweg augustus beginnen aansluiten. Ouders blijven hier met hun kind 

ook liefst in de eigen gemeente spelen.                                                             

Wat KRC wel spelers kost, en daarvoor kijk ik voor de 2de maal naar onze 

beleidsvoerders van de gemeente De Panne, is het feit dat wij in De Panne 

over geen kunstgrasveld beschikken. Iedere gemeente in de omtrek 

beschikt over 1 of 2 kunstgrasvelden, hier missen wij dit. Een 

kunstgrasveld is ten eerste erg belangrijk voor het optimaal aanleren van 

de basistechnieken aan de jongste spelers, ik ondervind geregeld dat 

trainers en ouders de voorkeur geven om ergens aan te sluiten waar er 

een kunstgrasveld aanwezig is. Ten tweede kan er altijd op getraind 

worden, ten derde zijn de ouders erg, erg blij dat kindlief niet volledig 

beslijkt thuiskomt. Ik weet een kunstgrasveld is een dure investering, 

maar de kosten zijn na enkele jaren zeker teruggewonnen door het 

verdwijnen van de jaarlijkse heraanleg, het onderhoud en de vele 

maaibeurten. Ook voor de voetbalschool is een kunstgrasveld een erg 

belangrijk gegeven Ik pleit hier dus echt voor om ons trainingsveld in 

kunstgras te kunnen krijgen wat onze nieuwe jeugdopleiding zeker een 

boost zal geven. Wat in Koksijde, Oostduinkerke, Veurne, Nieuwpoort, 

Diksmuide, Lo-Reninge, Westende kan, moet hier toch ook zeker kunnen. 

• U9-U10-U11 wordt voor ons moeilijk om in te vullen, maar daarvoor 

hebben we nog tijd om oplossingen te zoeken. 



 

• Onze U12-ploeg zal geleid worden door trainer Filip Morisse, Uefa A-

gediplomeerd en al heel wat voetbalwatertjes doorzwommen. In principe 

wordt het een ploeg bestaande uit een mix van U11 en U12-spelers, die elke 

week 2 toptrainingen en een wedstrijd zullen krijgen. 

 

• Onze U13-ploeg zal geleid worden door een jonge speler van ons 1ste elftal, 

Arnauld Mulisa Kalisa, die ook onze volledige jeugdopleiding doorlopen 

heeft en in het bezit is van een C-diploma. Hij krijgt bij ons de kans om zich 

als trainer te bewijzen en zal bijgestaan worden door onze 3 wijzen. 

 

• Bij de U15 zitten we met een ongelofelijke luxe. We kunnen al zeker 2 

ploegen U15 in lijn brengen, en een derde U15 ploeg zit er ook aan te 

komen. We zullen elk team op zijn gepast niveau inschrijven en aandacht 

hebben voor elke speler van de 3 teams.  Wesley Dorné zal de oudste U15 

ploeg begeleiden, Steven Moors wordt trainer bij de jongste U14 ploeg en 

Bjorn Lemiere zal de gemengde ploeg begeleiden. Hier zitten we dus met 3 

zeer ervaren trainers bij deze belangrijke leeftijdsgroep. 

 

• Bij de U17 brengen we 1 team in competitie, dit team zal geleid worden 

door Marc Verstraete, huidig IPU15 trainer. Normaal ging Marc stoppen als 

trainer, maar door het enthousiasme dat hij heeft voor ons nieuw 

jeugdproject, doet hij er al zeker 1 jaartje bij. 

 

• Volgend jaar brengen we ook een U21-ploeg in lijn en daarvoor hebben we 

echt concrete plannen om deze ploeg te betrekken bij onze beloften/1ste 

elftal.  Om de 2 weken zullen zijn gezamenlijk de kans krijgen om mee te 

trainen met ons 1ste elftal/beloften zodat onze hoofdtrainers hen ook 

geregeld aan het werk zullen zien. Wij hopen echt dat de spelers van de U21 

beseffen dat ze een unieke kans krijgen om zich in de kijker te spelen en zo 

kansen krijgen om mee te spelen met onze beloften en wie weet 1ste elftal. 

Maar daar zullen de spelers natuurlijk zelf eerst hard voor moeten werken. 

Deze ploeg zal geleid worden door Rob Deblock, speler van ons 1ste elftal die 



door een blessure zijn speler carrière heeft moeten beeindigen, maar die al 

in het verleden getoond heeft een toptrainer te kunnen worden. 

 

• Last but not Least, onze trainersdoelman wordt Debeir Bjorn, nu 

keeperstrainer bij WESTKUST FOOT maar die ook de overstap maakt naar 

KRC.  Bjorn is een meer dan ervaren en gediplomeerd keepertrainer die 

onze doelmannen de best mogelijke keepersopleiding zal geven. 

 

• En in primeur kan ik ook vertellen dat we volgend jaar ook een G-ploeg in 

lijn zullen brengen, inderdaad ik kreeg vanmiddag  de bevestiging van onze 

U12 trainer Filip Morisse en bezieler van deze mindervalide ploeg dat zij 

volgend jaar in de kleuren van KRC de Panne zullen aantreden. Wij zullen er 

alles aan doen omdat zij zich hier ook thuis zullen voelen. 

 

En nu richt ik met voor de 3de maal tot onze   beleidsmensen. Door de vele 

ploegen die we in lijn brengen zullen we het zeer krap krijgen met onze 2 

velden, zodat we ook graag gebruik zouden maken van het oud KRC-

terrein om daar trainingen te laten doorgaan. En voor onze voetbalschool 

is het ook zeer belangrijk dat zij tijdens de wintermaanden hun trainingen 

indoor kunnen afwerken zoals nu al gebeurt, dus daarom zouden wij ook 

vragen om gebruik te mogen maken van onze prachtige sporthalle tijdens 

de winterperiode. 

 

Voilà, het sportieve overzicht zit erop. 

Nu nog wat meer concrete info. 

• Het administratieve gedeelte zal door mij verder uitgevoerd worden. Ik blijf 

dus zorgen voor de ontslagen, aansluitingen van spelers, invullen van 

attesten voor school en mutualiteit, Secretariaat is gedurende gans de 

maand april nog elke woensdag open tussen 17 en 21uur, hier in de KRC-

kantine. 

 

• We beschikken ook over een sociale cel. Psychologe Eveline Gunst, nu aan 

het werk bij WESTKUST FOOT  zal zich inzetten voor de opvolging van 



problemen van geestelijke aard, ikzelf zal zorgen voor de opvang van 

mensen met financiële problemen in kader van het lidgeld. 

 

•  Inzake het lidgeld, moest ik 60.000 euro subsidie gekregen hebben, ik zou 

zeker geen lidgeld vragen, maar die luxe hebben wij natuurlijk niet. We 

hebben bewust gekozen om het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Voor de 

voetbalschool met 1 training per week komt het lidgeld op 60 euro. Voor de 

andere ploegen met 2 trainingen en 1 wedstrijd in de week komt het lidgeld 

op 175 euro. Er wordt 10 euro korting gegeven per extra kind. Nuttig om 

weten, via uw mutualiteit kunt u een document bekomen dat door de 

sportclub moet ingevuld worden en waarbij u dan nog geld terugkrijgt van 

uw mutualiteit. 

 

• In het lidgeld steekt ook zeker een voetbalzak, een paar wedstrijdkousen, 1 

opwarming T-shirt en waarschijnlijk een hoody i.p.v. het klassieke 

trainingspak.   

 

• We hebben zopas ook gesprekken gehad met 5 kledingfirma’s en staan nu 

dicht bij een akkoord met een van die firma, maar alles moet nog dieper 

uitgewerkt worden.  De kans is erg, erg groot dat we volgend jaar de 

competities zullen starten met volledig nieuwe wedstrijdoutfits en ik kan 

jullie verzekeren dat het de moeite zal zijn!!!!!  We hebben ook het idee om 

nog een pakket uit te werken dat aan gunstige voorwaarden kan 

aangekocht worden, maar daarover meer op onze pasdagen 

 

• Inderdaad, de pasdagen zijn ook al vastgelegd. De maatname van de kledij, 

het uitdelen van de overschrijvingen voor de lidgelden, misschien ook al de 

basis van het voorbereidingsprogramma zal gebeuren op zaterdag 26 mei 

en zaterdag 2 juni, telkens tussen 9 en 14uur in onze kantine. Misschien dan 

nog een allerlaatste kans op woensdag 6 juni, maar dan moet alles zeker 

binnen zijn om op tijd de kledij te krijgen bij de start van de trainingen. U zal 

halfweg mei nog een mail krijgen met de uitnodiging voor deze pasdagen. 

 



• Start van de trainingen is trouwens voorzien op maandag 30 juli. 

 

• Ook belangrijke personen in het clubleven zijn de ploegafgevaardigden. Ik 

vraag dus ook dat mensen die bereid zijn om als ploegafgevaardigde te 

fungeren zo vlug mogelijk hun naam doorgeven, zodat wij hen ook op de 

pasdagen van de nodige kledij kunnen voorzien. 

 

• Om financieel met alles rond te geraken is sponsoring ook zeer belangrijk. 

We werken momenteel ook aan een nieuwe sponsoring brochure die we 

hopen binnenkort aan iedereen te verspreiden. Op het infoblad met de 

spelersgeven stellen wij reeds de vraag of u mogelijkheden heeft om te 

sponsoren, die mensen zullen zeker ook door ons in de toekomst 

gecontacteerd worden, natuurlijk volledig vrijblijvend. 

 

• Wij pogen ook via de sociale media u zo veel mogelijk op de hoogte te 

houden, zowel via Facebook als via de website van KRC De Panne. 

 

U ziet, in 1 maand tijd hebben wij reeds een berg werk verzet, maar er is nog erg, 

erg veel te doen. Maar we zullen er alles aan doen om onze jeugdwerking tot een 

groot succes te laten uitgroeien. 

Ik denk dat jullie duidelijk zien dat de KRC-jeugdopleiding een verderzetting zal 

worden van WESTKUST FOOT, maar natuurlijk met zijn eigen accenten. 

Bedankt voor uw aanwezigheid en maak er verder nog maar een gezellige avond 

van. 


