Nieuwsbrief 3 december 2021

Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en sympathisanten
De heenronde zit erop. We mogen ons gelukkig prijzen dat we die volledig konden afronden zonder veel
‘coronaperikelen’. Het aantal besmettingen en quarantainegevallen bij ons viel mee. Het coronavirus en de
genomen maatregelen blijven een grote impact hebben op onze samenleving en ons gedrag. Het is voor
iedereen moeilijk om nog wegwijs te geraken uit de onduidelijke en soms tegenstrijdige communicatie
over de genomen maatregelen. Dit heeft tot gevolg dat er nog weinig draagvlak is voor het gevoerde
coronabeleid en daardoor de demotivatie alsmaar toeneemt.
Wij willen in deze koude en donkere dagen een warme oproep doen om zich toch te houden aan de
opgelegde maatregelen (afstand houden, mondmasker, handen ontsmetten…) want wij willen allen onze
geliefkoosde sport verder beoefenen.
KSV OOSTKAMP
#weblijvenvoetballen!
#eindelijkopnieuwcompetitie

Corona en sporten: situatie vanaf 4 december
(bron: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona)
Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen.
Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je vanaf 6 jaar verplicht een mondmasker dragen
Publiek is bij een outdoor evenement enkel toegelaten met een Covid Safe Ticket (mondmasker dragen blijft
verplicht).
De duur van het gebruik van de kleedkamers moet tot een minimum beperkt worden (minder dan 15 min).
Het dragen van een mondmasker in de kleedkamer is verplicht, weliswaar niet tijdens het douchen, maar
douchen kan enkel nog in uitzonderlijke gevallen.
Er hangen in elke kleedkamer ook CO² meters en de vensters moeten altijd open blijven.
Kantine: CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar. Sluiting verplicht vanaf 23u.

KSVO weetjes

OVER:
➢Sportieve weetjes.
➢Andere weetjes.
➢Sociale media.

Sportieve
weetjes
KSVO Jeugd

De goede start van ons eerste elftal kreeg zeker een vervolg en wat voor één…
We wonnen de eerste periode en na de heenronde staan we ongeslagen mooi op kop
met 41 op 45. We verloren dus geen enkele wedstrijd en speelden 2 maal gelijk. We
scoorden 44 keer, kregen 19 doelpunten tegen en hebben een positief saldo van 25
doelpunten. Een wedstrijd van KSVO bijwonen betekent dat er spektakel verzekerd is.
Proficiat aan gans het team en alle begeleiders.
Met deze schitterende resultaten is het behoud nu wel verzekerd en moeten we onze
ambities wat bijstellen, onder het motto van ‘alles kan, niks moet’.

Huidig seizoen spelen onze beloften voor de eerste keer op nationaal niveau en dat is een
serieuze uitdaging. We mogen zeker tevreden zijn over hun resultaten want ze draaien
mooi mee in de middenmoot.
De ploegen uit onze bovenbouw (U14 t.e.m. de U19) staan ook allen in de middenmoot.
Dat betekent dat we voor aanvang van seizoen 2021-2022 de niveaucodes goed hebben
ingeschat.
Bij de ploegen uit de onderbouw (U7-U9) en de middenbouw (U10-U13) worden er geen
klassementen opgemaakt maar we stellen toch vast dat diverse ploegen een mooie
progressie hebben gemaakt. Winnen is leuk, maar zeker niet het belangrijkste want de
focus ligt op zichzelf ontwikkelen als speler, beter worden als team en samen veel plezier
maken.

Zaterdag 8 januari 2022 start deel 2 van huidig seizoen. De meeste reeksen zijn
ondertussen gekend en geüpload in PSD. Ga gerust al eens een kijkje nemen.
Bij de U8 hebben we een derde ploeg ingeschreven die wedstrijden zal spelen op
gewestelijk niveau. Zo kunnen we iedereen meer speelkansen geven.
We zijn wel nog steeds op zoek naar extra trainers, zowel voor de U8 als voor onze
middenbouw (U10/U11). Geen diploma nodig.
Kandidaat trainers kunnen contact opnemen via het e-mailadres
sportief@ksvoostkamp.be

Van 1 tot 10 oktober was er de ‘Week van de Official’. Wij organiseerden met onze
jeugdploegen een fotowedstrijd “no ref, no game” Een neutrale jury koos onderstaande
foto van de gewestelijke U12 als winnaar. Zij mogen binnenkort een geschenk verwachten.
#KSVO#RE(F)Spect

De U14 moest op de laatste speeldag naar leider Diksmuide. De heenwedstrijd werd
ontsierd door een zware beenblessure van Dario maar Diksmuide had voor onze pechvogel
een leuke verrassing in petto. Bedankt Diksmuide maar ook bedankt aan de leden van
KSVO die mee in het complot zaten

#jeugdvoetbalisempathie

Zaterdag 18/12 speelt ons eerste elftal om 19u30 de laatste wedstrijd van 2021 thuis tegen
Tempo Overijse. We houden die dag ook onze winterhappening voor al onze jeugdploegen
uit de onder- en middenbouw. Start vanaf 11u. Iedereen welkom.

Andere weetjes
Graag herinneren wij jullie nog eens aan
Ons community plan ‘WE ‘R KSV OOSTKAMP’, dat je kan terugvinden op onze website
https://ksvoostkamp.be/wp-content/uploads/2021/02/community2110.pdf
Onze API (Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit), bestuurslid Patrick Geers
Hij draagt er mee zorg voor dat onze club voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag.
Zie je grensoverschrijdend gedrag of misbruik binnen onze sportclub?
Kijk niet weg, spreek erover!

CP+-Oostkamp en Xmas-4-all: KSVO helpt Oostkampse gezinnen
Lions Oostkamp, de serviceclub die onze CP+ ploeg ondersteunt doet net als vorig jaar een beroep op iedereen om
tijdens de feestdagen gezinnen die niet kunnen delen in de feestvreugde, omdat dit financieel of sociaal niet haalbaar
is, toch een warm gevoel te geven.
Ze doen dit in de vorm van een feestmand met kwaliteitsproducten die samen met de sociale dienst van de gemeente
Oostkamp bezorgd worden.
KSV Oostkamp wil een warme oproep doen om deze actie te steunen!
Wil je een ander gezin in Oostkamp laten delen in de feestvreugde? Stort dan zeker uw bijdrage op het
rekeningnummer BE10000000000404 met als mededeling 623/3626/80079
Alvast bedankt!

De verbouwingswerken aan ons complex zijn al mooi gevorderd.
Alle nutsvoorzieningen zijn intussen binnengebracht door Fluvius en Farys.
Scheidingsmuren voor de kleedkamers worden geplaatst.
De aannemers voor de diverse technieken zoals sanitair en verwarming; elektriciteit en ventilatie zijn
druk in de weer.
Als alles loopt zoals gepland zal de zittribune in gebruik kunnen genomen worden half januari, voor
de kleedkamers en de volledige afwerking is voorzien ten laatste midden februari.

Sociale media
Er zijn momenteel 605 volgers op instagram. Dat zijn er 50 meer dan in onze
vorige nieuwsbrief waardoor we ons streefdoel van 600 al bereikt hebben.
Op naar de 650 dan maar?

Vergeet ook niet om tijdens de wedstrijddagen ons te volgen, want we
proberen zoveel mogelijk live updates te geven.
Zo zijn jullie ook direct op de hoogte.
#KSVO – Anzegem

Iedere week ook zeer snel een wedstrijdverslag op onze
website en facebook
www.ksvoostkamp.be

