


Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en sympathisanten           

Het coronavirus blijft ons in zijn of haar greep houden.  Nu lockdown en thuiswerk de nieuwe 
modewoorden zijn en iedereen ondertussen vertrouwd is geraakt met videocalls en virtual meetings 
kunnen we ons gelukkig nog gaan uitleven in het voetbal. De voetbalcompetities zijn weer op gang 
geschoten en de supporters zijn opnieuw welkom. We keren stilaan terug naar het nieuwe normaal, 
waar we zullen moeten gewoon worden om te leven met dat vervelend virus.

Graag doen we nogmaals een oproep aan iedereen (spelers, ouders, trainers, bestuursmensen, 
supporters…) om zich strikt te houden aan de corona-maatregelen die op onze club van toepassing zijn. 
Het aantal besmettingen is opnieuw fors aan het stijgen, ook bij de jongeren en we stellen jammer 
genoeg vast dat er de laatste tijd toch te veel mensen wat nonchalant worden en dat moeten we 
absoluut vermijden in het belang van eenieders gezondheid. 
(http://www.ksvoostkamp.be/documenten/seizoen_2020-2021/ksvo_covid19.pdf)

In het coronaprotocol van Voetbal Vlaanderen is voorzien dat clubs hun wedstrijden kunnen uitstellen, 
wanneer 5 of meer spelers positief testen en/of in quarantaine moeten verblijven. Op zich is dit een 
goede zaak maar het zal wel gans het seizoen puzzelen worden om al die uitgestelde wedstrijden toch 
nog te kunnen laten plaats vinden.

http://www.ksvoostkamp.be/documenten/seizoen_2020-2021/ksvo_covid19.pdf


KSVO weetjes

OVER:
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➢CP voetbal           



A Elftal
Thuiswedstrijden A elftal 

Za 26/09/20: KSVO – FC Voorde Appelterre om 19u30
Za 10/10/20: KSVO – Avanti Stekene om 19u30
Za 24/10/20: KSVO – KFC Vigor Wuitens Hamme om 19u30 
Za 07/11/20: KSVO – Sporting St. Niklaas om 19u30
Za 14/11/20: KSVO – KFC Eppegem om 19u30
Za 28/11/20: KSVO – KVK Svelta Melsele om 19u30
Za 12/12/20: KSVO – Tempo Overijse om 19u30
ZA 19/12/20: KSVO – K.R.Club Bambrugge om 19u30
ZO 03/01/21: KSVO – FC Lebbeke om 14u30
ZA 16/01/21: KSVO – SK Lochristi om 19u30
ZO 31/01/21: KSVO – KHO Wolvertem Merchtem om 14u30
ZA 20/02/21: KSVO – KVC Jong Lede om 19u30
ZA 06/03/21: KSVO – KFC Rhodienne-De Hoek om 19u30
ZA 27/03/21: KSVO – SV Anzegem om 19u30
ZO 18/04/21: KSVO – Torhout KM om 15u





Thuiswedstrijden Beloften 
Telkens op vrijdag om 20u

18/09/20: KSVO – KSV Oudenaarde
02/10/20: KSVO – FC Mandel United
16/10/20: KSVO – KSK Ronse
30/10/20: KSVO – KSC Dikkelvenne
20/11/20: KSVO – KFC Sp/ Petegem
04/12/20: KSVO – Torhout
08/01/21: KSVO – KVK Westhoek
22/01/21: KSVO – SV Anzegem
05/02/21: KSVO – SCT Menen
26/02/21: KSVO – Olsa Brakel
12/03/21: KSVO – FC Gullegem
19/03/21: KSVO – RC Harelbeke
09/04/21: KSVO – RC Gent
23/04/21: KSVO – KFC Meulebeke

Beloften



KSVO Jeugd

# Ons eerste elftal heeft met een 7 op 9 zijn start in derde amateur zeker niet gemist. 

# Onze beloften konden, mede door corona, nog maar 1 competitiewedstrijd spelen, die ze 
weliswaar wonnen, maar ze blijven wat op hun ‘wedstrijd’honger zitten. 

# Bij onze U17 werden er al 2 wedstrijden uitgesteld omdat er een coronageval was bij de 
tegenstanders.

# KSVO ondertekende de ‘visietekst ethisch verantwoord scouten’ van Voetbal Vlaanderen. 
Daarin staat onder ander het advies om geen A- en B-teams te maken maar om ze te mixen.  
Zo kan de club ervoor zorgen dat deze kinderen van mekaar bijleren en zo maximale
ontwikkelingskansen krijgen. Binnen het FUN en FORMATION kader is het belangrijk dat 
jeugdspelers van dezelfde leeftijd en hetzelfde niveau niet in betere en mindere teams 
ingedeeld worden.

Sportieve weetjes



# De oproep in onze vorige nieuwsbrieven naar spelers voor onze lichtingen U6 en 
U7 was heel succesvol. We zijn dan ook dringend op zoek naar een extra trainer 
om de allerkleinsten de basis van het voetbalspelletje al spelend aan te leren. 
Wie voelt zich geroepen? De allerkleinsten zullen je heel dankbaar zijn.

# Onze club had zich ingeschreven om in september mee te doen aan ‘De maand 
van de sportclub’. Deze kon niet doorgaan maar we bekijken of we samen met de 
scholen in Oostkamp later op het seizoen een kennismakingtraining kunnen 
organiseren voor de leeftijdscategorieën U6 t.e.m. U9. 



# De infoavond over blessurepreventie en lifestyle, een verplichte 
activiteit voor alle spelers vanaf de U14, 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 opnieuw moeten 
uitgesteld worden. 



# Van 3 tot 11 oktober is er opnieuw de ‘Week van de Official’. Ideaal om onze 
scheidsrechters eventjes in de spotlights te zetten. De aanwezigheid van een official 
wordt te vaak als vanzelfsprekend gezien, maar het zijn ook vrijwilligers met een passie 
voor sport die in hun vrije tijd paraat staan in vaak moeilijke omstandigheden. Door 
Covid19 is het moeilijk om hier echte initiatieven te nemen. Maar u kunt tijdens de 
wedstrijden in die week wel eens extra in de handen klappen voor onze scheidsrechters !
Bij deze alvast wel al een welgemeende dankjewel vanwege de ganse KSVO-familie!

Scheidsrechters



# 3 jonge refs van KSV Oostkamp naar beloftengroep
Harry Vandewiele (16 jaar), Ritse De Bruycker (18 jaar) en Jan Devriese (19 jaar) zijn 
opgenomen in de talentengroep van West-Vlaamse scheidsrechters. Alle drie hebben ze 
een verleden als jeugdspeler bij KSVO en kozen er voor om scheidsrechter te worden. Een 
beslissing die hen duidelijk geen windeieren heeft gelegd. Proficiat jongens!

# De 15 jarige Lauben Vanfraechem sloot zich vorig jaar aan bij KSV Oostkamp om als 
clubscheidsrechter te fungeren. Het afgelopen seizoen floot hij bijna 50 wedstrijden in 
onze onder - en middenbouw onder begeleiding van onze Referee Ambassador. Begin 
september startte hij met de officiële scheidsrechterscursus en legde ondertussen met 
succes zijn examen af!



Sociale media

Ons account op instagram heeft ondertussen 356 volgers en dat is een groot succes maar we 
willen meer. Maak gerust reclame en maak jullie vriendenkring om ons te volgen. Op naar de 
500…….

Vergeet ook niet om ons te taggen als je een onvergetelijk moment beleeft op KSVO.
We gaan nog een stap verder want binnenkort zullen we gans onze website ook 
vernieuwen!!           



CP-Voetbal

CP+-Oostkamp blijft groeien!

Drie jaar geleden zag CP-Oostkamp het levenslicht.
Met 7 spelers en 2 trainers doken we wat onwennig in een avontuur waar niemand 
echt van wist hoe het ging lopen.
Nu drie jaar later kunnen we terugkijken op een mooi verhaal. We hebben ons 
aantal meer dan verdubbeld tot 17 spelers en 3 trainers. Als er nu “maar” 10 
spelers op training zijn zeggen we “amai het is zo rustig”. We mogen dus best trots 
zijn op onze groei. Een groei die onmogelijk zou zijn zonder de onvoorwaardelijke 
steun van onze sponsors en het bestuur van KSVO!



Nooit meer dorst voor CP+-Oostkamp

Grote flessen water aan de kant van het veld… het is niet meer van deze tijd… 
het is ook niet (echt) aan te raden in tijd van je weet wel.
Trainer Jan heeft dan ook, via zijn werkgever, ervoor gezorgd dat elke speler en 
trainer van CP+-Oostkamp een eigen rood-witte drinkfles heeft!
Niet vergeten: enkel plat water toegelaten!


