Nieuwsbrief 1 augustus 2021

Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en sympathisanten
Onze laatste nieuwsbrief startte met “Het seizoen 2020-2021 zit er op. Eentje dat we niet snel gaan
vergeten en die zeker niet meer voor herhaling vatbaar is.”
In onze nieuwe nieuwsbrief kunnen we starten met een positievere noot, een gevoel van opluchting: oef,
eindelijk, yes…
Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten. Er zijn enkel nog maatregelen voor
het publiek.
Beter nieuws voor de start van de nieuwe voetbalcompetities konden we ons niet inbeelden.
Ondertussen hebben de spelers al kennis gemaakt met de nieuwe medespelers en trainers en starten we
met volle moed, na een lange voorbereiding met veel afwezigen, aan de nieuwe competities.
We zijn terecht positief en optimistisch maar blijven wel waakzaam. Daarom toch nog een oproep om zich
te houden aan de opgelegde maatregelen (zoveel mogelijk afstand bewaren, handen ontsmetten…).
#weblijvenvoetballen!
#eindelijkopnieuwcompetitie
#wegevenereenlapop

KSVO weetjes

OVER:
➢Sportieve weetjes.
➢Andere weetjes.
➢5de Familiedag.
➢Sociale media.

Sportieve
weetjes
KSVO Jeugd
➢ Op zaterdag 3 juli 2021 vond de allereerste editie plaats van de "RAES CUP". Dit
recreatief tornooi dat georganiseerd wordt ten voordele van onze jeugdopleiding
was meteen een voltreffer. Een oprechte dank aan trainers Kevin en Sam voor deze
puike organisatie en aan onze sponsors. Onze jeugdspelers zullen jullie dankbaar
zijn… www.deraescup.be

➢ OP zaterdag 4 september speelt ons eerste elftal haar eerste wedstrijd in en tegen
Tempo Overijse. Een verre en moeilijke verplaatsing tegen een tegenstander waarvan
verwacht wordt dat ze hoog zullen eindigen.
De week nadien spelen we onze eerste thuiswedstrijd op zaterdagavond om 19u30
tegen Lochristi
Supporters wees op post. Ideaal moment om kennis te maken met de nieuwe spelers.
➢ Tijdens de voorbereidingswedstrijden van het eerste elftal hebben 5 spelers uit de
postformatie al speelminuten gehad. Dat stemt ons zeer tevreden en betekend dat we
met de jeugd op de goede weg zijn. #deaanhouderwint#
➢ In de onderbouw (U6 t.e.m. U9) zijn we volzet en kunnen er geen spelers meer
aangesloten worden. Er zijn enkel nog een paar mpaatsen vrij voor de U10 en
gewestelijke U13.
Kandidaat trainers mogen nog steeds contact opnemen via het e-mailadres
sportief@ksvoostkamp.be

➢ KSVO scoorde goed in het voorbereidingstornooi van WM Soccer Events dat plaats
vond op zaterdag 14 augustus. Dit is een 8-hoekstornooi voor de lichtingen U10 t.e.m.
U17 op acht locaties van de deelnemende clubs. KSVO eindigde 2de in het totaal
klassement waardoor we volgend seizoen opnieuw kunnen toetreden tot de super
league.
Proficiat!
Op KSVO speelden de U14. Op de foto zie je de ploeg van JV De Pinte, winnaar bij de
U14 , geflankeerd door twee scheidsrechters, onze voorzitter Paul en gerechtelijk
correspondent Tom.

Andere weetjes
➢ Ivan Van Hulle, jarenlang onze trouwe gerechtelijk correspondent (secretaris in de volksmond) gaf de fakkel door
aan Tom Teerlinck. Ivan blijft wel nog actief in de club en we zijn hem daar heel dankbaar voor.
@ Tom: veel succes gewenst
➢ De verbouwingswerken aan ons complex zijn gestart. De bestaande staantribune werd begin juli afgebroken. Het zal
nu een paar maanden wat beredderen zijn, maar we hopen tegen eind oktober de ruwbouw af te hebben waardoor
de toeschouwers al gebruik kunnen maken van de nieuwe zittribune.
➢ Vorig seizoen kon ons community plan ‘WE ‘R KSV OOSTKAMP’ door corona niet uitgevoerd worden, maar dit
seizoen nemen we de draad weer op. Met dit project willen we de waarden van onze vereniging stevig verankeren
binnen onze club.
Binnenkort verschijnt ons herwerkt community plan op de website.
➢ Op dinsdag 31/8 kregen al onze U15-spelers een snelcursus ‘opleiding scheidsrechter’ door onze refereeambassador Richard. Nu zijn ze klaar om op zaterdagmorgen in een beurtrolsysteem met de U16, U17 en
postformatie, wedstrijden te fluiten van onze onderbouw.

CP+-Oostkamp viert feest! Een project waar KSVO fier op is
Dit jaar gaat CP+ zijn vijfde seizoen in... een seizoen waarin iedereen zich terug voor de volle 100% kan uitleven en
terug normaal kan voetballen.
En of het een succes is. CP+-Oostkamp groeit stap voor stap.
Waar ze in 2017 met 5 spelers en 2 trainers waren zijn ze nu een ploeg geworden van 17 spelers en 3 trainers. Allemaal
jongens en meisjes tussen 6 en 17.
Lees de tekst op onze website van Pieter Steyaert, de bezieler van CP+ .

KSVO-kalender
3&4/9:
5/9:
9-15/9:
11/9:
10/10:

start alle competities
kick-Off tornooi CP+in Mechelen
ploegfoto’s jeugdelftallen
eerste thuiswedstrijd 1ste elftal tegen Lochristi (19u30)
familiedag met mosselsouper – thuiswedstrijd eerste elftal tegen Jong Lede

Link inschrijving mosselsouper (betaal tegelijk op rekeningnummer BE31
3631 7291 3755 met vermelding van dezelfde naam van op het inschrijvingsformulier en
keuzemaaltijden aub)

Sociale media
Er zijn momenteel 523 volgers op instagram en we hebben daardoor de
kaap van 500 ruim overschreden. We leggen de lat nu hoger en streven naar
600 #alwaysmore
@ onze trouwe volgers,
te taggen.

en vergeet ons ook niet

www.ksvoostkamp.be
Ondertussen werd onze nieuwe website gelanceerd. Geleidelijk aan wordt
die verder geüpdatet. In de loop van volgende week worden de ploegfoto’s
genomen en die zullen dan zo snel mogelijk geüpload worden.
Vanaf dit seizoen zullen we ook wekelijks een verslag kunnen lezen van de
wedstrijd van ons eerste elftal, zullen er meer foto’s op geplaatst worden en
komt er meer info over het reilen en zeilen bij KSVO.
Zet de website alvast maar tussen jouw favorieten

