WE R KSV OOSTKAMP

Nieuwsbrief 20 augustus 2020

Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en sympathisanten
Het coronavirus sloeg al hard toe maar in onze nieuwsbrief van juni waren we hoopvol. Overal in
Europa werd het coronavirus teruggedrongen. We zaten in een soort hoerastemming. Ondertussen is
ons optimisme getemperd. Het virus kent een serieuze opflakkering en de maatregelen werden
opnieuw verstrengd.
In deze onzekere toekomst heb je nood aan een daadkrachtig beleid met eerlijk en betrouwbaar
nieuws. Wat we de laatste weken echter voorgeschoteld kregen was geen fraai beeld. Niet te
verwonderen dat er veel clubs openlijk hun ongenoegen hebben geuit.
Gelukkig zijn we toch ‘coronaproof’ van start kunnen gaan en we duimen dat dit alvast zo lang
mogelijk mag duren.

De corona-maatregelen die op onze club van toepassing zijn werden via PSD verspreid en kan je ook
terugvinden op onze website (http://www.ksvoostkamp.be/documenten/seizoen_20202021/ksvo_covid19.pdf)

KSVO weetjes

OVER:
➢Sportieve weetjes.
➢Sociale media.

KSVO Jeugd

Sportieve weetjes
# De toelating om wedstrijden te spelen voor eerste elftallen en jeugdploegen boven de
U17, kende een jojo-beweging. Spelen mocht vanaf 1 augustus, maar al snel kwam er een
verbod t.e.m. 25 augustus. Op 13 augustus werd dit verbod terug ingetrokken.
De eerste wedstrijd voor de beker van België gaat nu door in het laatste weekend van
augustus.
De competities van onze eerste ploeg en beloften starten in het weekend van 19
september.
De startdatum voor de nieuwe jeugdcompetitie blijft voorlopig staan op zaterdag 5
september.
Alle kalenders staan al in PSD en kan je ook terugvinden op de BBF-app.

# Onze club had zich ingeschreven om in september mee te doen aan ‘De
maand van de sportclub’. Met deze actie wil Sport Vlaanderen de clubs en
hun werking in de kijker plaatsen. Wij gingen samen met de scholen in
Oostkamp op 16 september een kennismakingtraining organiseren voor de
leeftijdscategorieën U6 t.e.m. U9. Vlaanderen heeft recent laten weten dat
de maand van de sportclub door Covid dit jaar niet zal kunnen doorgaan.
# We zoeken voor diverse ploegen nog ploegverantwoordelijken. Het is de
bedoeling dat de trainers tijdens de wedstrijden zich enkel moeten
concentreren op hun sportieve taak. De ploegverantwoordelijke zorgt voor
de rest. Kandidaten mogen hiervoor steeds contact opnemen met de
trainer(s). We zorgen voor de start van de competitie nog voor een
infomoment.

# De infoavond over blessurepreventie en lifestyle is een verplichte
activiteit voor alle spelers vanaf de U14. Die stond oorspronkelijk gepland
op dinsdag 17 maart en we waren van plan om dat nu te organiseren in
het najaar, maar door de heropflakkering van corona zal die mogelijks
opnieuw moeten uitgesteld worden.
# De oproep in onze vorige nieuwsbrief naar jongens en meisjes voor
onze lichtingen U6, U7 en U8 heeft ondertussen al zijn vruchten
afgeworpen. We hebben sindsdien al meerdere jongens aangesloten
maar er is nog steeds plaats, ook voor meisjes.
Door het in laatste instantie wegvallen van een paar spelers bij de U9
kunnen er hier ook nog een aantal bij.

# KSV Oostkamp zoekt ook nog steeds nieuwe clubscheidsrechters (M/V/X) die op
zaterdagvoormiddag wedstrijden willen leiden van onze U8 tem U13. Contactpersoon is
onze referee ambassador richard.doeven@gmail.com, 0473/52.14.75 die zal instaan voor
de begeleiding.

Sociale media
Sinds de start van dit nieuwe seizoen heeft KSVO een account op Instagram
Jullie kunnen daar het reilen en zeilen van onze club volgen. Zo kom je te
weten wat er allemaal gaande is op de club, voor en achter de schermen.
Instagram vind je onder de naam "ksvoostkamp" en op facebook noemen we
"Ksvoostkamp".
Twijfel dus niet om ons te volgen zodat je zeker niets mist!
Ook als je een onvergetelijk moment beleeft op KSVO mag je ons altijd
taggen in jouw bericht, verhaal,...

