Nieuwsbrief 5 Februari 2021

Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en sympathisanten
Op 25 januari heeft de crisiscel van de KBVB beslist om voor alle amateurcompetities de stekker eruit te
trekken.
Voor de jeugdcompetities is er nog geen definitieve beslissing. De speelkalenders die online staan blijven
voorlopig behouden, in de hoop dat de overheid toch nog groen licht zal geven.
Oefenwedstrijden zijn momenteel ook verboden.
De Gemeenschappen hebben in samenspraak met virologen een voorstel uitgewerkt over de
buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Die mogen vanaf 1 februari alleen nog
plaatsvinden in groepjes van maximaal 10 en moeten beperkt blijven tot 1 activiteit per kind/jongere om
te vermijden dat te veel bubbels zich met elkaar vermengen.
Voor de leeftijdscategorieën t.e.m. de U13 is dat een verstrenging maar voor de jongeren van 12 tot en
met 18 jaar is dat een versoepeling. Na meer dan een maand trainen in groepjes van 3 kunnen zij nu ook in
groepen van 10 trainen. Gelukkig maar.
Het standpunt van KSVO
Wij hebben er tot op heden alles aan gedaan om onze jeugdspelers hun favoriete sport te laten beoefenen
en zullen dit onder de nieuwe regeling blijven doen. Trainers en coördinatoren hebben dit jaar al
voldoende bewezen dat ze flexibel en creatief genoeg zijn om dit zo functioneel mogelijk in te vullen. We
stellen trouwens vast dat de meeste kinderen gekozen hebben om te blijven voetballen en dat stelt ons
uitermate tevreden.
#blijfvoetballen!
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Sportieve
weetjes
KSVO Jeugd
➢ Ons eerste elftal start volgend seizoen terug in derde amateur, in dezelfde reeks en met
dezelfde ploegen van het voorbije seizoen. Ploegen die om één of andere reden nog
zouden wegvallen, worden niet vervangen.
➢ De trainingen bij ons eerste elftal liggen nu tijdelijk stil. Ondertussen wordt er achter de
schermen hard gewerkt aan een competitieve kern voor volgend seizoen.
➢ We zijn nog steeds van plan om, binnen de bestaande corona richtlijnen, begin maart
2021 op woensdagnamiddag een aantal proeftrainingen te organiseren.
Binnenkort meer info op onze sociale media.
➢ Zaterdag 1 mei 2021 organiseren we opnieuw ons tornooi Eric lambert voor U9, U10, CP+
en wandelvoetbal. Save the date.

Kevin Deslypere zal vanaf volgend seizoen Jürgen Landuyt opvolgen als T2 bij KSV
Oostkamp. Kevin is op zestienjarige leeftijd begonnen met zijn trainerscarrière bij
de U7 en heeft zich sindsdien stapsgewijs opgewerkt binnen onze jeugdopleiding.
Naast zijn rol bij de A-kern zal hij nog steeds actief zijn als trainer binnen de
postformatie en als sportief coördinator van de bovenbouw.
Kevin omschrijft het als volgt: “Het wordt een drukke, maar leuke uitdaging! Ik wil
samen met onze TVJO Hans de jeugdwerking blijven ondersteunen. We hebben op
een termijn van 5 jaar al heel wat stappen voorwaarts gezet om onze
hoofddoelstelling: "jeugd opleiden en laten doorstromen in het A-elftal" te
bekomen. Dankzij deze nieuwe uitdaging zal ik nog beter kunnen inschatten welke
verbeterpunten en/of sterke punten we moeten aanpakken om spelers uit de
postformatie te laten doorstromen. KSV Oostkamp is een club die jonge spelers
maar ook jonge trainers kansen biedt.

Sportkampen
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.

o Ons 27ste voetbalsportkamp zal plaats vinden van maandag 12/4 t.e.m. vrijdag 16/4/2021. Alle kinderen geboren in
2015 tot 2008 zijn welkom.
o Elke dag van 8u45 tot 16u met gratis opvang van s’morgens 8u tot s’avonds 17u.
o Naast voetbal, op een speelse wijze aangebracht, is er ook tijd voorzien voor een gevarieerd aandeel spel en
ontspanning.
o Dit is enkel geldig als alle activiteiten kunnen doorgaan ivm de corona regels die gelden op het moment dat het
sportkamp plaats vindt.
o Enkele dagen voor de aanvang van het sportkamp krijgen alle deelnemers concrete instructies in verband met de op
dat ogenblik geldende maatregelen tegen corona.
o Kostprijs: 140 euro per deelnemer en 120 euro vanaf het 2de kind uit éénzelfde gezin. Wie geen lid is van KSV
Oostkamp betaalt 10 euro extra (voor bijkomende verzekering)
Hierin zijn inbegrepen: middagmaal op dinsdag, woensdag & vrijdag, de overige middagen soep of warme
chocomelk.
Er wordt de ganse dag water voorzien.
o Indien het sportkamp niet kan plaats vinden door opgelegde corona regels van de overheid zal het inschrijvingsgeld
integraal teruggestort worden.
o Je bent pas ingeschreven na invullen van de inschrijving via het online formulier + betaling van het volledig bedrag
op de rekening van KSV Oostkamp.
BELFIUS BE66 7755 5257 2443 (naam speler vermelden aub).
Uiterste datum van inschrijving: ma 29 maart 2021 of vroeger indien volzet.
Meer info op onze website en facebookpagina.

Sociale media
We hebben met 415 volgers de kaap van 400 overschreden. Op naar de 500.
@ onze trouwe volgers,

Binnenkort ook lancering van onze nieuwe website.
We houden jullie op de hoogte via instagram en facebook.

Week tegen pesten
Van vrijdag 5 februari t.e.m. vrijdag 12 februari 2021
is er de Vlaamse Week tegen Pesten.
Iedere week leven heel veel kinderen en jongeren
zich uit op school en in hun favoriete sportclub.
Pesten is echter nog steeds één van de grootste
problemen in de ontwikkeling van onze jeugd.
Uit onderzoek blijkt dat in Vlaanderen er nog steeds
één kind op zes gepest wordt en dat kunnen en
mogen we niet tolereren.

Door Corona is het dit jaar moeilijk om dit actief te ondersteunen maar we
willen toch nog eens heel duidelijk stellen dat pesten bij KSVO NIET kan.

#kieskleurtegenpesten (https://kieskleurtegenpesten.be)

Trainers

#weRksvoostkamp

