Nieuwsbrief 4 December 2020

Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en sympathisanten
In onze vorige nieuwsbrief waren we nog heel hoopvol maar we werden snel met onze neus op de feiten
gedrukt.
De wedstrijden voor de senioren werden vanaf het weekend van 18 oktober voor onbepaalde tijd on
hold gezet. Jeugdwedstrijden tot en met U17 konden wel nog doorgaan maar het gebruik van
kleedkamers was verboden. De kantines mochten gelukkig open blijven maar deze beslissing werd een
week later al aangepast omdat ook de horeca verplicht moest sluiten. Competitie zonder kleedkamers is
moeilijk te organiseren en het verplicht sluiten van de kantine is een serieuze financiële aderlating die
het voortbestaan van sommige clubs in gevaar kan brengen. Clubs mochten nu zelf beslissen of ze nog
gingen spelen met het gevolg dat in het weekend van 24 oktober bijna de helft van alle jeugdwedstrijden
niet zijn doorgegaan. Sindsdien zijn alle resterende officiële jeugdwedstrijden opgeschort. De lichtingen
tem de U13 mogen wel nog blijven trainen en in eigen regio ook oefenwedstrijden spelen.
Het standpunt van KSVO
Wij vinden als club dat het belangrijk is dat de kinderen kunnen blijven voetballen en daarom werd er
beslist om te blijven trainen. We kiezen wel bewust om geen oefenwedstrijden te spelen tegen andere
ploegen omdat we het risico zoveel mogelijk willen beperken.
#blijfsporten!

Vooruitzichten
Begin november gaf Voetbal Vlaanderen een perspectief voor de heropstart van
het voetbalseizoen. Men hoopte vanaf het weekend van 9 januari 2021 de
competities opnieuw op te starten maar na het overlegcomité van 27 november
blijkt dit niet meer haalbaar.
De laatste nieuwsupdate van Voetbal Vlaanderen verduidelijkt de kleine
versoepeling voor het sporten in georganiseerd verband vanaf de leeftijd van 13
jaar. Dat is voortaan mogelijk in groepjes van 4, begeleider inbegrepen, mits
voldaan wordt aan de gekende voorwaarden.

De A-kern en Postformatie starten op in groepjes van 4.
Na de examenperiode worden de mogelijkheden bekeken voor de U14 tot U17.

KSVO weetjes
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Sportieve
weetjes
KSVO Jeugd
➢ Ons eerste elftal speelde 4 wedstrijden en staat met een 7 op 12 mooi in de linker kolom.
Het is nu wachten op een aangepaste kalender.
➢ Onze beloften zijn de grootste pechvogels want zij speelden nog maar 2
competitiewedstrijden. De trainers doen er alles aan om hen gemotiveerd te houden.
➢ Alle ploegen van de bovenbouw kregen een loopprogramma mee. Er wordt van de
gelegenheid gebruik gemaakt om een zelfevaluatie te doen dat nadien online kan
besproken worden met de trainers.

➢ De provinciale selecties zijn opnieuw opgestart en ook de eliteploegen blijven
spelers uitnodigen om te gaan testen. Als club hebben wij hier wel gemengde
gevoelens over. Enerzijds vinden wij dat tof voor die spelers en ondersteunen
dat ten volle maar anderzijds vragen wij af of het in huidige omstandigheden
wel verantwoord is. Deze wedstrijden en trainingen gaan niet door in eigen
regio en er worden weer meer bubbels gecreëerd waardoor ongetwijfeld het
risico op een besmetting groter wordt. Wij hadden het toch liever anders
gezien.
➢ Als corona het mogelijk maakt plannen we op diverse woensdagnamiddagen in
maart 2021 opnieuw een aantal proeftrainingen waar iedereen welkom is. Dit
zal tijdig gecommuniceerd worden op onze sociale media.

➢ Vorig seizoen speelden de U17, U19, Beloften en het eerste elftal
kampioen. Omwille van Corona kon de huldiging niet doorgaan Op
maandag 26 oktober werden de U17 en de postformatie door het
stadsbestuur gehuldigd. De huldiging van ons eerste elftal kon wegens
de verplichte stopzetting niet doorgaan.
➢ Alle kampioenen kregen een mooi geschenk van de gemeente.

BEDANKT!!

Sociale media
Ons account op Instagram telt momenteel 390 volgers. Dat is mooi maar we zijn nog niet
tevreden. De kaap van 400 ligt nu binnen handbereik.
We bedanken al onze trouwe volgers. Vergeet ons ook niet te taggen.
Men is volop bezig met de vernieuwing van onze website. De lancering zou voorzien zijn
rond maart 2021.

Wandelvoetbal
Wandelvoetbal ook mogelijk bij KSVO
De wandelvoetbalsport bestaat nog niet zo lang. Vanuit Nederland werd die nieuwe
discipline van het voetbal geïntroduceerd. De 55-plussers kunnen opnieuw het
voetbalveld op! De spelregels zijn zoals bij het minivoetbal maar je mag niet lopen, wel
snelwandelen. Het duurt een tijdje voor je dit onder de knie hebt. Een goeie balcontrole
en een juiste pass zijn wel noodzakelijk om een wedstrijd te spelen. Iedere donderdag
start de training om 16.30 uur en duurt tot 17.30 uur. We voetballen buiten op
kunstgras. Er worden binnen Voetbal Vlaanderen ook wedstrijden georganiseerd. Wie
eens wilt proberen kan altijd één of meerdere trainingen meemaken.

Contactpersoon: Paul Vandaele, tel. 0494/54.64.67, paul.vandaele56@skynet.be

CP+ Voetbal
CP+- Xmas-4-all…Een mandje vol HOOP!
CP+-Oostkamp kreeg deze maand heel goed nieuws van de Lions Club Oostkamp. De club blijft onze werking
steunen waardoor we ons project zorgeloos kunnen verderzetten.
Naast het CP+-voetbal steunt de Lions Club ook nog andere projecten.
Hun hoofdproject is Xmas-4-all: een project dat minderbedeelden en eenzamen uit onze regio wat vreugde in
de voor velen moeilijke eindejaarsperiode bezorgt. Ze doen dit door, in samenwerking met het OCMW, mooie
feestmanden te verdelen. Zo krijgen deze mensen het gevoel dat ze niet vergeten worden.
Helaas is Covid-19 ook voor Xmas-4-all een spelbreker. Fundraisings konden niet doorgaan waardoor de
fondsen voor dit project ontoereikend zijn.
Onder het motto “In nood helpt men zijn vrienden” wil KSV Oostkamp zijn leden dan ook oproepen om, indien
het mogelijk is, dit lokale project dit jaar toch te laten slagen!
Dat kan door het overschrijven van een vrije bijdrage op het nummer BE90 3631 5390 9132 van Lions
Oostkamp vzw.

#weRksvoostkamp

