
KOM JIJ BIJ KFC 
MARKE SJOTTEN ? 

 
Bewegen en blijven bewegen ! Samen spelen 

en plezier maken en nog iets bijleren ook ! 

Genoeg kunstjes getoond in de keuken, tijd 

voor je skills op een echt veld ! Onze 

plaatselijke ploeg is de ideale club om kennis 

te maken met alle onderdelen van je favoriete 

voetbalspelletje. 

 

 

 

familiale sfeer : 
elk jongen / elk  

meisje is  
welkom 

 

op de eerste 
plaats 

spelplezier 

─── 

fair play hoog in 
het vaandel 

 

voetbal is een 
teamsport 

─── 

zonder respect 
geen voetbal 

─── 

gezond en 
degelijk 

jeugdbeleid 

 

MEER INFO : 

jeugdcoördinator 
Jelle Hugelier 

 
0497 17 04 86 

 
leden@kfcmarke.be 

 

 met gewaardeerde  steun van. 

 volg ons op.  



Leeftijdscategorieën 
Jeugdvoetbal speel je samen met leeftijdsgenootjes. 

geboortejaar : 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

categorie : U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

 Wie geboren is in 2013-2016 kan ook aansluiten of starten bij de 
Duiveltjesschool op zondagvoormiddag (zie aparte flyer). 

 Ook nieuwe spelers (M/V) U15 en U17 (geboortejaren 2004 tot 2007) zijn 
bij ons welkom ! 

 

Terrein 
Onze 2 terreinen bevinden zich aan het Olympiadeplein te Marke. 

Ons mooie kunstgrasveld is ook na een stortbui perfect te bespelen 
 

Lidgeld 
Het lidgeld voor dit seizoen bedraagt €195 (vanaf U9). 
U6 – U8 word je voor €175 - U15 en U17 betalen €220 

In dit bedrag is voor nieuwe spelers een spiksplinternieuwe KFC 
Marke trainingsvest en –broek inbegrepen. 

! wie betaalt vóór 15/07/2020 krijgt €15-20-25 korting ! 

             is bij ons mogelijk ! 
 

Interesse ? 
Vanaf half augustus hervatten we de trainingen. Nog niet overtuigd 

en wil je eerst eens proeven ? Je bent altijd welkom om enkele 
keren gratis mee te spelen. 

De trainingsmomenten van jouw leeftijdscategorie vind je terug op 
onze website www.kfcmarke.be . 

Op zaterdag 29 augustus is er onze jaarlijkse jeugdvoorstelling. 
Kom gerust eens kennismaken. 

 


