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Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en sympathisanten 

Het seizoen 2020-2021 zit er op. Eentje dat we niet snel gaan vergeten en die zeker niet meer voor 
herhaling vatbaar is.
We willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd om tijdens deze moeilijke omstandigheden 
er alles aan te doen zodat onze jeugd kon blijven trainen.
We zijn ondertussen al een tijdje bezig met de voorbereiding voor volgend seizoen. Naar jaarlijkse 
gewoonte nemen we afscheid van enkele trainers en (jeugd)spelers en kunnen we weldra een aantal 
nieuwe verwelkomen.
We blijven positief en kijken hoopvol uit naar 2021-2022, dat we hopelijk helemaal corona-vrij kunnen 
afwerken. De competitie zal terug opstarten in de eerste week van september.

#blijfvoetballen!



KSVO weetjes

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



KSVO Jeugd

➢ Seizoen 2021-2022 start zoals het seizoen 2020-2021 is gestart. Ons eerste elftal komt uit 
in derde amateur, in dezelfde reeks en met dezelfde ploegen van het voorbije seizoen. 

➢ De trainingen bij ons eerste elftal hebben lang stil gelegen maar ze zijn heel recent weer 
opgestart. De seizoensvoorbereiding zal er helemaal anders uitzien.

➢ De kern voor volgend seizoen is zo goed als af. Binnenkort meer nieuws op onze 
vernieuwde website.

➢ Niettegenstaande de moeilijke omstandigheden, hebben we in maart toch 2 
testmomenten gehouden op woensdagnamiddag. Dit verliep coronaproof en de meeste 
testers waren enthousiast over de organisatie en het niveau van de trainingen. 
Bedankt aan iedereen die meehielp om dit in goede banen te leiden

Sportieve weetjes



➢ We hebben nog plaats voor spelers die geboren zijn in 2013 en 2012. 
We zijn ook nog op zoek naar trainers voor onze allerkleinsten (U6 en U7).
Kandidaten mogen hiervoor steeds contact opnemen via het e-mailadres 

sportief@ksvoostkamp.be
➢ Van maandag 12/4 t.e.m. vrijdag 16/4/2021 vond het 27ste voetbalsportkamp 

plaats voor  kinderen geboren in 2015 tot 2008. Het was een puike organisatie 
waarbij zes groepen van 10 spelers werden gemaakt die, gescheiden van elkaar, 
konden trainen, spelen en zich ontspannen.

➢ Het Eric Lambert tornooi voor U9, U10, CP+ en wandelvoetbal dat gepland 
stond op zaterdag 1 mei 2021 kon voor het 2de jaar op rij, omwille van COVID, 
niet doorgaan. 

➢ Alle andere tornooien in april en mei, waarvoor KSVO zich had ingeschreven, 
werden ook geannuleerd. 

➢ Proficiat aan Kevin Deslypere (T2, trainer postformatie en coördinator
bovenbouw) die slaagde voor zijn trainer A

mailto:sportief@ksvoostkamp.be


RAES CUP

Op zaterdag 3 juli 2021 vindt de allereerste editie plaats van de "RAES CUP". Dit recreatief tornooi wordt gespeeld op 
het kunstgras terrein van KSV Oostkamp en is ten voordele van onze jeugdopleiding.
www.deraescup.be



➢ Binnenkort starten er verbouwingswerken aan ons complex. De bestaande staantribune wordt volledig afgebroken 
en vervangen door een nieuwe zittribune met extra kleedkamers. Een zware investering waarbij de gemeente 
Oostkamp en KSVO de krachten bundelen om dit te kunnen financieren.
#GemeenteOostkamp#Bedankt
#stilstaanisachteruitgaan 

➢ KSVO-kalender
8/5: pasdag
15/5: online teamvergaderingen bovenbouw via TEAMS
22/5: fysieke testen A-kern en postformatie
29/5: fysieke testen bovenbouw
26/6: inschrijvingsdag
3/7: RAES CUP
24/7: startdag jeugd

Andere weetjes



Sociale media

We hebben momenteel 473 volgers en zijn stap voor stap op weg naar de 
kaap van 500. 
@ onze trouwe volgers, 

De lancering van onze nieuwe website is voorzien voor begin juni. 
We houden jullie op de hoogte via instagram en facebook.


