Oostkamp, 1 juni 2017

Startdag K.S.V. OOSTKAMP 2017-2018
Beste ouders
Beste sportvrienden
Het seizoen is nog maar pas ten einde en de voorbereidingen voor het nieuwe
voetbalseizoen bij K.S.V. Oostkamp zijn reeds volop bezig. KSVO behaalde 3 sterren in zijn
vorige audit en voldoet dit jaar opnieuw aan de criteria om deel te nemen aan de
interprovinciale reeksen. We hebben volgende ploegen ingeschreven
U6 en U7:
U8:
U9:
U10:
U11:
U12:
U13:
U14:
U15:
U16:
U17:
U19:

voetbalschool - matchen in eigen organisatie van 2 tegen 2 tot 5 tegen 5
2 ploegen provinciaal en 1 ploeg gewestelijk: 5 tegen 5
2 ploegen provinciaal en 1 ploeg gewestelijk: 5 tegen 5
1 ploeg interprovinciaal en 1 ploeg gewestelijk: 8 tegen 8
1 ploeg interprovinciaal en 2 ploegen gewestelijk: 8 tegen 8
2 interprovinciale ploegen : 8 tegen 8
2 interprovinciale ploegen : 8 tegen 8
interprovinciaal: 11 tegen 11
interprovinciaal: 11 tegen 11
interprovinciaal: 11 tegen 11
interprovinciaal: 11 tegen 11
interprovinciaal: 11 tegen 11

Ook dit seizoen 2017-2018 zullen
- TVJO, Arsène Samijn
0472/388932
- jeugdcoördinator Rik Huyghe
0479/385575 (na de kantooruren)
- sportief verantwoordelijke Hans Mulier
0479/560433
de jeugdwerking binnen onze club verder uitbouwen.
Vorig seizoen konden we wekelijks ervaren wat de voordelen zijn van de beschikking over
eigen kunstgrasvelden. We hebben geen enkele training moeten afgelasten door de
onbespeelbaarheid van onze terreinen en daar mogen we zeker fier op zijn. Ook dit
seizoen zullen we verder investeren in onze accommodatie en willen we sportief de lat
iets hoger leggen.
Noteer alvast de datum van de startdag van het nieuwe voetbalseizoen, dit is op
zaterdag 29 juli. Een ideaal moment om kennis te maken met de trainers en nieuwe
spelers.

Hou ook steeds onze website www.ksvoostkamp.be en de blogs in het oog.
Dit is voor ons allen een belangrijk communicatiemiddel.
Met sportieve groeten vanwege het bestuur en de sportieve leiding van KSVO.

STARTDAG K.S.V. OOSTKAMP 2017-2018
Op zaterdag 29 juli 2017 organiseren we onze startdag en vanaf maandag 31 juli begint de echte
voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen 2017-2018.
De voorbereiding van het nieuwe seizoen is belangrijk voor de speler en de ploeg.
Het programma van de startdag ziet er als volgt uit:
 de U6-U7 starten pas op 16/8 !!!!!
 de U8, U9 en U10 om 9.30 uur
 de U11 en U12 om 11 uur
 de U13 en U14 om 14 uur
 de U15 en U16 om 15.30 uur
 de U17 en U19 om 17 uur
Opgelet: alle trainingen gaan door op onze kunstgrasvelden. Aangepast schoeisel (geen stalen
noppen)! De gedragsregels staan op de website. Gelieve deze nog eens aandachtig te lezen.
Als je niet kunt aanwezig zijn tijdens de startdag en de voorbereiding, gelieve dan de trainer van je
categorie te verwittigen. De voorlopige trainerslijst ziet er als volgt uit:
Van Moeffaert
Deslypere
Vandepoel
Vanderhaeghen
Hindryckx
Samijn
Van Reybrouck
Quireyns
Sevenhant
Marly
Lannoo
Marly
Haezebrouck
Deduytsche
Defour
Stael
Yde
Vandendriessche

Christof
Kevin
Jeffrey
Franky
Siebe
Arsène
Geert
Paul
Jelle
Walter
Tom
Kristof
Andy
Andy
Ibe
Benjamin
Benny
Bram

U19
U17
U16
U15
U14
U13
U13
U12
U12
U11
U10
U9
U9
U9
U8
U8
U8
U7-U6

christof206cc@msn.com
kevin.deslypere@hotmail.com
jeffrey.vandepoel@outlook.be

franky.vanderhaeghen@telenet.be
Siebe.hindryckx@gmail.com
arsene.samijn@skynet.be
geertvanreybrouck0902@outlook.com
paulquireyns@gmail.com
jelle.sevenhant@gmail.com
waltermarly@skynet.be
lannoo.tom@hotmail.com
kristof.marly@telenet.be
andy.haezebrouck@telenet.be
andy_deduytsche@yahoo.com
fourtj@gmail.com
benjaminstael@gmail.com
benny-isabel@skynet.be
bramvandendriessche@hotmail.com

Tot slot kunnen we nog meegeven dat de trainingsdagen als volgt werden vastgelegd.
- Maandag:
U9, U11, U13, U14, U15, U16 en U17
- Dinsdag:
U8, U10, U12 en U19
- Woensdag: U6, U7, U9, U11, U13, U14, U15, U16 en U17
- Donderdag: U8, U10, U12, U19
- Vrijdag:
op regelmatige basis extra trainingen voor de U14 t.e.m. U19
- Zaterdag:
U6 en U7
Deze planning is definitief. Voor de juiste uren verwijzen we naar de website en de blogs.
We wensen jullie allen veel succes en voetbalgenot in het nieuwe seizoen.
Met sportieve groeten vanwege het bestuur en de sportieve leiding van KSVO.

0475/539161
0486/346679
0484/664988
0479/681234
0474/653776
0472/388932
0473/193122
0473/653323
0487/196501
0477/132757
0494/635422
0477/171351
0499/729770
0479/611650
0479/319027
0496/443528
0479/469169
0475/953283

