
Nieuwsbrief 25 december 2022



Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en sympathisanten           

Het heeft een tijdje op zich laten wachten maar hier zijn we dan eindelijk met een nieuwsbrief.

Het jaar 2022 was terug een jaar om nooit meer te vergeten. We waren nog maar pas verlost van 

alle coronaperikelen en daar kwam met de energiecrisis, mede door die afschuwelijke oorlog in 

Oekraïne, al een nieuw wereldwijd probleem op ons af. 

Gelukkig konden we troost vinden in de sportieve successen van KSVO. Ons eerste elftal speelde 

op een schitterende wijze kampioen in derde amateur en schreef hiermee opnieuw geschiedenis. 

De promotie naar tweede amateur kwam daardoor veel vroeger dan verwacht maar nu al mag het 

duidelijk zijn dat de huidige ploeg op dit niveau thuis hoort.

Vorig seizoen al konden we vaststellen dat voetballen op nationaal niveau op sportief vlak een 

mooie uitdaging is en ver het niveau van provinciaal voetbal overschrijdt maar extra sportief komt 

er ook heel wat bij kijken en daar zijn we als club ook volop mee bezig. In 2022 konden we onze 

splinternieuwe zittribune met extra kleedkamers in gebruik nemen en inhuldigen, bijna gelijktijdig 

met de kampioenenviering. Veel beter kon dit niet getimed worden.



Het huidig seizoen 2022-2023 startte te midden een warme en lange droge periode. Dergelijke 

weersomstandigheden zijn niet de ideale weercondities voor natuurgras waardoor het aanleggen 

van kunstgrasvelden de laatste jaren een enorme groei heeft gekend. Naar verluidt zou in West-

Vlaanderen nu al meer dan 1 op 5 voetbalvelden kunstgras zijn. Onze sportief verantwoordelijken 

durven al dromen van een bijkomend kunstgrasveld op terrein 2, maar gelukkig beseffen ze maar 

al te goed dat dit (voorlopig?) een te zware investering is. 

Na deze warme periode kregen we een korte herfst met behoorlijk wat neerslag en mist gevolgd 

door een verrassend vroege eerste winterprik met koude temperaturen die het voetbal al wat 

parten speelde waardoor we aan de lijve hebben ondervonden dat voetbal nog steeds een 

wintersport is.

Tot slot wensen we jullie allen prettige eindejaarsfeesten en voor het nieuwe jaar een sportief, 

gezond en blessurevrij 2023.

KSV OOSTKAMP

#2022eenjaarmet2gezichten

#2023hopendopeennormaaljaar



Beste KSVO’ers,

Graag richt ik mij op deze laatste nieuwsbrief van het jaar eventjes tot jullie allemaal.
Dat 2022 een jaar is die we nooit zullen vergeten is meer dan normaal, naast al het wereldnieuws over 
pandemieën en de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, is het voor KSVO wel een positief  jaar geweest.

De nieuwe zittribune is een pareltje geworden, het comfort voor spelers en supporters is een grote 
meerwaarde voor de uitstraling van onze club en daarom belangrijk.
Sportief waren de successen mogelijks nog groter, ons eerste elftal speelde kampioen in 3de afdeling met 
een meesterschap die moeilijk te evenaren zal zijn.
De postformatie met de nationale beloften en de ploeg in 4de provinciale doen het beiden uitstekend.
Ook de jeugdwerking kan op een succesvol jaar terugblikken en een groot aantal nieuwe spelertjes vonden 
de weg naar ons stadion.

Een jaareinde betekent ook een nieuw jaar die zich aanmeldt, wel voor 2023 willen we met dezelfde of nog 
grotere inzet werken om KSVO verder te laten groeien.
Tot slot nog dit, ik wens jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar. 
Geluk in grote en kleine dingen maar bovenal een sportief en gezond 2023 op KSVO!!!

Devliegere Paul
Voorzitter KSVO

Woordje van onze voorzitter



KSVO weetjes

OVER:    
➢Sportieve weetjes.
➢API, wat is dit ?
➢Ons volgend voetbalsportkamp.
➢Andere weetjes.
➢Sociale media.



KSVO Jeugd

➢ Ons eerste elftal staat na 16 speeldagen als promovendus onverhoopt binnen de top 5 op maximaal 

3 punten van de leider, die momenteel nog niet gekend is omwille van afgelastingen door het slechte 

weer. Proficiat aan gans het team en entourage.  

➢ Er volgt nu een heel korte winterstop want vanaf 7/1 moeten zij opnieuw aan de slag met een 

wedstrijd op verplaatsing tegen Oudenaarde. Zoals gebruikelijk zijn wij rond deze periode ook gestart 

met de samenstelling van de groep voor volgend seizoen. Er wordt eerst gesproken met de huidige 

spelersgroep. Alle nieuwtjes   m.b.t. de spelersgroep voor volgend seizoen kan je steeds terugvinden 

op onze website (en sociale media). Onze trainersstaf heeft alvast al het goede voorbeeld gegeven 

want Kurt, Nigel, Thierry en Dries hebben al bijgetekend. 👍

Sportieve weetjes



KSVO Jeugd

➢ Vanaf huidig seizoen

• Spelen onze spelers uit de postformatie hun competitiewedstrijden bij de nationale beloften en in 4de

provinciale en dus niet langer meer in de reeks van de IPU19.

• Hebben we voor de eerste keer een gewestelijke U15 ploeg. Op die manier kunnen meer spelers uit 

de regio langer aan de slag blijven bij KSVO.

• Hebben we tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal met Sam en Armin twee vaste 

stadionomroepers die ook instaan voor de nodige muzikale omlijsting.

• Zijn alle wedstrijden van het eerste elftal, ook die op verplaatsing, live te volgen op instagram.

➢ Ook onze beide ploegen van de postformatie, gecoacht door Jeffrey en Steven, hebben er een 

goede heenronde op zitten. Met een 5de plaats staan onze nationale beloften mooi in de linker kolom. 

De ploeg die uitkomt in 4de provinciale (reeks B) kende een moeilijke start en moest wat leergeld 

betalen maar ze staan ondertussen wel met een 9 de plaats mooi in de middenmoot. De spelersgroep 

die speelt in 4de provinciale is met een gemiddelde leeftijd die lager ligt dan 18 jaar veruit de jongste 

ploeg van gans die reeks. Het is voor onze youngsters een mooie sportieve uitdaging en een leerrijke 

ervaring. We hopen alvast dat we ze op die manier sneller kunnen klaarstomen om een vaste waarde 

te worden bij de nationale beloften. 

Sportieve weetjes



KSVO Jeugd

➢ In februari zullen wij naar jaarlijkse gewoonte op woensdagnamiddag een paar proeftrainingen 

organiseren voor alle spelers uit de geboortejaren 2015 t.e.m. 2010. Voorafgaandelijk inschrijven is 

verplicht. Spelers uit de geboortejaren 2017 en 2016 zullen in de loop van april de mogelijkheid 

hebben om mee te doen aan een paar kennismakingstrainingen. Binnenkort meer info op onze 

website en instagrampagina.

Sportieve weetjes



KSVO Jeugd

➢ U9 en U10: noteer alvast zaterdag 6 mei 2023 in jullie agenda want dan organiseren we opnieuw ons 

eigen ‘Eric Lambert’ tornooi. 

➢ Aangezien we de lat ieder jaar wat hoger leggen blijven we constant op zoek gaan naar trainers en 

coördinatoren die hiertoe kunnen bijdragen. Kandidaten voor volgend seizoen mogen zeker al 

contact opnemen met ons via het e-mailadres sportief@ksvoostkamp.be

Sportieve weetjes

mailto:sportief@ksvoostkamp.be


➢ API is een aanspreekpersoon integriteit, hij is een laagdrempelig aanspreekpunt 
waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen 
met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of 
lichamelijke en seksuele integriteit. 

➢ Onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) is Patrick Geers. 
➢ Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan 

je bij hem terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend 
gedrag. Heb je te maken met pesten, intimidatie, (seksueel) ongewenst gedrag, 
geweld, discriminatie, chantage, …)? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er 
handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn? Onze API luistert naar je vraag of 
verhaal, behandelt jouw melding in alle discretie en verleent advies bij de mogelijke 
vervolgstappen of doorverwijzing. 

➢ Alle info alsook het klachtformulier is terug te vinden op de site: 
https://ksvoostkamp.be/club-beleid/

WAT IS EEN API ?

https://ksvoostkamp.be/club-beleid/




➢ Noteer reeds eindeseizoensfeest alle ploegen in jullie agenda: zaterdag 13 mei 2023 in Oostcampus

➢ De Vlaamse Week tegen Pesten gaat in 2023 door van vrijdag 10 februari t.e.m. vrijdag 18 februari. Ook dit jaar 
ondersteunt KSVO dit volledig, want voor ons is het heel duidelijk dat er binnen onze familiale club geen plaats is 
voor pestgedrag. #KSVOtegenpestgedrag

Andere weetjes



➢ Dit seizoen kregen onze sociale media kanalen een facelift. Samen met ‘lynxsportsgroup’ 

gingen we op zoek naar een gepaste huisstijl om onze visuals vorm te geven. 

Wedstrijden van de eerste ploeg kan je live volgen via Facebook en Instagram. En je 

blijft er op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club.  

www.facebook.com/ksvoostkamp

➢ Na iedere speeldag kan je ook zeer snel een wedstrijdverslag van het eerste elftal en een 

kort verslag van onze postformatie terugvinden op onze website www.ksvoostkamp.be

➢ Op Instagram hebben we intussen de kaap van 900 volgers overschreden. Op naar de 

1000?

Sociale media

http://www.facebook.com/ksvoostkamp
http://www.ksvoostkamp.be/



