Nieuwsbrief 4 januari 2022

Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en sympathisanten
We wensen jullie allen het allerbeste voor het nieuwe jaar met hopelijk veel voetbalplezier en minder
virusperikelen.
We beginnen het jaar alvast met een negatieve noot want de competitie voor de eerste ploegen is
uitgesteld tot eind deze maand. Het is afwachten of er versoepelingen komen na het volgende
overlegcomité want voor de meeste ploegen is voetballen zonder publiek onhoudbaar.
Bij de jeugd daarentegen is de terugronde opgestart maar ook hier is de kans reëel dat we de volgende
weken in de problemen komen als het aantal besmettingen fors zou toenemen. Laat ons hopen dat er niet
te veel wedstrijden worden uitgesteld zodat we niet vaak moeten schuiven met andere wedstrijden en
trainingen.
We stellen jammer genoeg vast dat er wat nonchalant wordt omgegaan met de opgelegde maatregelen en
dat houdt natuurlijk veel risico’s in. Hieronder worden ze nogmaals herhaald.

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.

KSV OOSTKAMP
#wewillenblijvenvoetballen!
#wehoudenonsaandemaatregelen!

KSVO weetjes

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

Sportieve
weetjes
KSVO Jeugd
Ons eerste elftal staat na 16 speeldagen nog steeds ongeslagen alleen op kop met 8
punten voor op FC Lebbeke en 9 punten op KM Torhout.
In afwachting van de volgende competitiematch worden er oefenwedstrijden
gespeeld.
Ondertussen zijn we volop bezig met de samenstelling van de groep voor volgend
seizoen. Er worden gesprekken gevoerd met de huidige spelersgroep maar ook reeds
met nieuwe spelers. Een eerste aanwinst en onmiddellijk inzetbaar is Louis Declerck.
Hij komt van Knokke en tekende een contract voor de rest van het huidig seizoen en
voor volgend seizoen. We heten hem natuurlijk van harte welkom in onze familieclub.
De laatste updates m.b.t. de spelersgroep voor volgend seizoen kan je steeds
terugvinden op onze website (en sociale media).

➢ De eerstvolgende wedstrijd van de nationale beloften is ook voorzien voor het laatste
weekend van januari. Omwille van de examenperiode werden die naar andere data
verschoven.
➢ Op zaterdag 8/1 speelden de gewestelijke U8C hun eerste wedstrijd van het seizoen. Zij
moesten op bezoek bij buur Ruddervoorde en deden het voor hun eerste wedstrijd
voortreffelijk.
➢ Met deze ploeg erbij heeft KSVO nu 26 ploegen in competitie, wandelvoetbal niet
meegerekend.
➢ Volgend seizoen zal KSVO voor de eerste maal een gewestelijke U15 oprichten. Op die
manier kunnen meer spelers uit de regio, die dat wensen, langer aan de slag blijven bij
KSVO.
➢ Voor het lopende seizoen zoeken we nog extra trainers voor onze onder- en
middenbouw, maar ook voor volgend seizoen mogen kandidaat trainers zeker al contact
opnemen met ons via het e-mailadres sportief@ksvoostkamp.be

Op woensdagnamiddag 2 en 9 februari organiseren wij proeftrainingen voor alle spelers
uit de geboortejaren 2014 t.e.m. 2009. Voorafgaandelijk inschrijven is verplicht.
Meer info op onze website en instagrampagina.
Spelers uit de geboortejaren 2015 (indien ze reeds 5 jaar zijn) en 2016 kunnen
binnenkort ook meedoen aan kennismakingstrainingen. Indien intresse mogen ze een
mail sturen naar sportief@ksvoostkamp.be
U9 en U10: noteer alvast zaterdag 30 april in jullie agenda want dan organiseren we
opnieuw ons eigen ‘Eric Lambert’ tornooi.

Eind deze maand verwachten we de uitslag van onze auditcontrole door Double Pass, in
opdracht van Voetbal Vlaanderen. We zullen dan weten of we de volgende drie jaren
verder mogen spelen op interprovinciaal niveau.
KVK Kortrijk nodigt alle netwerkclubs, waaronder KSVO, uit voor de competitiewedstrijd
KVK Kortrijk – Royale Union St.-Gilloise van zaterdag 5 maart 2022 om 18u30.
Kinderen en jeugdspelers t.e.m. 12 jaar mogen gratis binnen en ouders/sympathisanten/
spelers ouder dan 12 jaar betalen slechts 5 euro.
Geïnteresseerden mogen hiervoor contact opnemen via het e-mailadres
administratie@ksvoostkamp.be

Andere weetjes
Op 10 februari 2022, van 19u tot 21u, organiseert de gemeente Oostkamp in de bovenzaal van de Valkaart voor de
sportclubs een infoavond omtrent gezonde voeding bij sport. Thema’s zoals:
o Wat eet je best vlak voor een (top) prestatie?
o Met welke voeding herstelt je lichaam het beste na het sporten?
o Hoe zorg je ervoor dat je voldoende energie hebt?
zullen er aan bod komen. Ouders, trainers en sympathisanten die interesse hebben om dat bij te wonen kunnen dit via
KSV Oostkamp. Jullie mogen hiervoor een mail sturen naar sportief@ksvoostkamp.be

De werken aan onze zittribune blijven goed opschieten.
Intussen zijn de balustrades in glas reeds geplaatst en worden de tribunezitjes geplaatst in de loop
van week 3.
De balustrades aan de trappen worden in week 4 verwacht zodat we vanaf deze week supporters
mogen verwelkomen op de tribune!!!
De betegeling van de doucheruimtes zijn vollop bezig, als alles volgens plan verloopt kan de
vloerverwarming ook in week 3 opgestart worden.

De Vlaamse Week tegen Pesten gaat in 2022 door van vrijdag 18 februari t.e.m. vrijdag 25 februari
2022.
KSVO ondersteunt dit volledig. Samen met al onze leden willen we duidelijk maken dat pesten niet
kan en willen we meehelpen om werk te maken van een pestvrije omgeving voor kinderen en
jongeren.

Sociale media
Laatste update: 632 volgers op instagram. De kaap van 650 is binnen bereik.

Volg de wedstrijden van ons eerste elftal ook op instagram.
En wekelijks ook zeer snel een wedstrijdverslag op onze website
www.ksvoostkamp.be
en facebook

