T1 Kurt Delaere tevreden over voorbereiding en transfers
“EERSTE DOELSTELLING BLIJFT BEHOUD, HOPEN OP MEER” (16/8/2021)
Binnen minder dan drie weken gaat de competitie weer van start. KSV0 is over halfweg de
voorbereiding en T1 Kurt Delaere oogt tevreden. Vorig seizoen werd zijn trainersdebuut na vier
wedstrijd afgeblazen door de corona-pandemie. Intussen zijn er een vijftal nieuwe kernspelers
aangetrokken, komen een paar jongeren aan de deur kloppen van de A-kern én nam KSVO
afscheid van nemen van topschutter Stan Braem, die voor een ambitieuze club in een hogere
reeks (Zwevezele) koos en daar ook blijft scoren, terwijl anciens als Bart Buysse en Pieter
Timmerman stopten en men ook de altijd nuttige Thomas Van De Moere zag afhaken.
Na de bekeruitschakeling lagen er een paar blanco weekends op de kalender, maar dat lijkt
opgelost te worden. Kurt Delaere : “Donderdag 19 augustus stond om 20 uur al een oefenmatch
gepland tegen Rumbeke, op De Vlakaart, en zondag 22 augustus ontvangen we ook KSC
Blankenberge om 16 uur. Het weekend erna op 28 en 29 augustus spelen we twee matchen
naéén. Voor de zaterdag ligt de tegenstander nog niet vast, voor de zondag wordt het Meulebeke.
In die tweedaagse wil ik graag een troepenschouw vooraleer de competitie aanvangt, met bijna
de ganse A-kern én een groot aantal beloften. Momenteel zijn er wat lichtgeblesseerden, ook
tengevolge van het oefenduel tegen de Oostendse beloften. Broes Willem (enkel), Arvid Lenihan
(bekken), Jules Vanhaecke (vermoeidheid), Olivier Vermander en Diego Bragard (beiden
hamstrings) lopen er donderdag niet bij en wellicht ook zondag niet. De competitiestart halen ze
zeker wel. Verder is Corneel Bekaert rustig aan het opbouwen na bijna een jaar inactiviteit, hij
haalt de competitiestart niet én Jelle Van Der Veken is herbegonnen met trainen maar
concentreert zichnu op herexamens.”
Over de voorbereiding is Delaere relatief tevreden. “We wonnen relatief vlot van Wervik, in
Wielsbeke hadden we het moeilijker, nadien hebben we twee goeie bekermatchen gespeeld.
Tegen Racing Lauwe liep het met 4-0 heel vlot, tegen Eendracht Aalst -een reeks hoger spelend
en toch heel ambitieus- hielden we gelijke tred. Na vijf minuten in de tweede helft stonden we
ineens 1-2 achter maar de weerbaarheid bleek groot, het kon echt alle kanten op, we troffen het
doelhout en zagen een goal afgekeurd, en we kwamen toch uit op 2-2. Dat we er in de
strafschoppen uitgingen, dat blijft een loterij, is jammer. Iedereen kan op training een strafschop
trappen, in wedstrijden is dat heel anders. De jongens die misten nemen we niets kwalijk. Ook
tegen de Oostendse beloften (2-3 verlies) was het een leerrijke partij.”
Delaere overloopt nog eens de aanwinsten. “Emiel Martens, tweede doelman geweest bij
Zwevezele, sukkelde recent met een lichte liesblessure. Hij ligt met Milan Iket in de weegschaal,
ik heb nog geen pikorde. Niets lijkt mij beter dat die 21 A-kernspelers het mij zo moeilijk maken
om de selectie te maken én het elftal te kiezen. Thijs Benoot heeft een pak ervaring als
verdediger bij Zedelgem, dat de beste defensie had van hun provinciale reeks. Jules Vanhaecke
was geen titularis bij Mandel, en had blessurepech, maar dat hij kan voetballen weet iedereen.
Broes Willem is een centrale verdediger die weet wat hij kan én zijn lichaam goed weet te
gebruikén én Dylan Vanhaeren heeft én loopvermogen, doorzicht en werkkracht. Die jongens
komen op Thijs na uit een hogere reeks. Ik denk dat we een evenwichtige kern hebben
samengesteld. Na Jeroen Ide vorig seizoen komt nu ook Declan De Waele zich als jongere
manifesteren, en er zijn nog jongeren die al gespeeld hebben in de voorbereiding, die nu nog in
de beloftenkern zitten (Aron Delbot, Luca De Blauwe, Dylan Leys) maar die veelbelovend zijn.
Elk seizoen komen hier wel twee eigen jongeren naar de A-kern. Ervaren jongens als Pieter
Timmerman en Bart Buysse verlieten ons, maar onze anciens noemen nu Phil Canoot (bijna 30)
en Arvid Lenihan (28), jongens met quasi tien jaar ervaring in onze ploeg. “

SVO haalt vertrouwen uit een bekermatch zoals tegen Aalst, maar zweven doet Kurt Delaere
zeker niet. “Vorig seizoen startten we goed en stonden we na vier matchen op een derde plaats.
Toen kwam Covid en sindsdien heeft het wel heel lang stilgelegen. Hoe komen we daar uit, hoe
gewapend zijn de andere ploegen, hoe hebben zij sportief en financieel de Covidperiode
beleefd ?. Na drie matchen in de competitie, tegen twee ploegen met ambities, gaan we al meer
weten. Uit bij Overijse, thuis tegen Lochristi, uit bij Vigor Wuitens Hamme. Meteen serieuze
kleppers. Ook die ploegen zijn veranderd, sommigen zullen versterkt zijn, anderen verzwakt, we
gaan het wedstrijd per wedstrijd moeten bekijken. We moeten onze eigen waarde tegenover de
tegenstanders nog leren inschatten. Torhout KM kennen we als ploeg uit de streek iets beter,
maar ook daar is een halve nieuwe ploeg gekomen. We gaan niet spreken over subtop of
middenmoot, onze eerste ambitie is het behoud verzekeren, maar als het enigszins kan willen we
iets meer. Aan enthousiasme zal het niet ontbreken.” (DC)

