
KSAV nieuwsbrief 
maart 2020

In de laatste rechte lijn van de reguliere 
competitie is de tweede editie van onze KSAV nieuwsbrief 

een feit en hebben jullie (hopelijk) genoten van onze eerste 
uitgave.

Mensen die willen bijdragen aan het tot stand komen van 
deze nieuwsbrief, door het schrijven van teksten en/of het 
maken van foto’s, kunnen zich aanmelden door een mailtje 
te sturen naar koen.heuvelmans@telenet.be

Bezoek onze website ! http://www.ksav-stdimpna.be/

http://www.ksav-stdimpna.be/


Trainersstaf 2020-2021
Raf Raaijmaekers momenteel aan de slag als T2 van KFC Turnhout zal in 

seizoen 2020-2021 het A-elftal onder zijn hoede nemen. Johan Pauwels zal 
als T2 fungeren en ook de provinciaal reserven coachen.

Met Sven Broeckx mogen wij nog een nieuweling verwelkomen, hij zal op 
dinsdag  de doelmannen onder handen nemen.

Voor het B-elftal blijven Stefan Rens (T1) en Najim Amezian (T2) op post. Raf Raaijmaekers Stefan Rens

Jens & Nils Raeymaekers
Met Jens en Nils Raeymaekers mogen we tweelingsbroers verwelkomen op 

KSAV.  In het dagelijks leven zijn ze moeilijk uit elkaar te houden maar op het 
terrein is dit veel eenvoudiger. Jens is een doelman (Berg & Dal) en Nils is 

een verdediger (U19 Dessel).
Woonachtig in Geel Elsum, kunnen ze gemakkelijk met de fiets naar KSAV 

komen. Deze maand worden zij 19 jaar. 
Proficiat en welkom op onze club. 



Oud-spelers dag : zaterdag 7 maart 2020
Zaterdag 7 maart werden de oud-spelers van 
KSAV uitgenodigd voor de wedstrijd tegen FC 
De Kempen. Een twintigtal spelers daagde op 
en beleefden een gezellige avond. Een uur 
voor de aanvang van de wedstrijd werden ze 
ontvangen met een droogje en een natje. Na 
een woordje van onze erevoorzitter Koen H. 
en van onze  secretaris Karl N. , kwamen de 
tongen los … weet je nog … wie speelde toen 
nog … wanneer speelden we kampioen enz… 
Gelukkig heeft KSAV een uitgebreid archief 
met foto’s en krantenknipsels (het werk van 
Karl N.) zodat vele vragen konden beantwoord 
worden. Een gesprek  met Jan Nuyts en zoon 
Rob (oud-spelers).

Wanneer hebben jullie bij KSAV gespeeld
Jan : Ik ben aangesloten in 1960 als miniem en vele jeugdreeksen doorlopen. Mijn eerste trainer in de 1ste ploeg was Xavier 
Chruysberghs en in het seizoen 1970-1971 is Swa Vandenbergh gekomen.
Rob : Ik ben aangesloten in 1982 als pupil , maar ik ben als jeugdspeler al snel uitgeweken. 

Welke mede medespelers herinner je je nog
Jan : Xavier Devis , Lu Bollen , Lu Verellen , Willy Bertels , Karel Vandeperre Rene Vangeel , Theo (Tit) Swerts , Selleke 
Vangenechten , Sel Verellen
Rob : Mario Wouters , Gert Dams , Davy Verwimp , Jo Vandeperre. 

Gebeurtenissen of anekdotes van die tijd
Jan : ik vergeet nooit de Zjap (Rene Bernaerts) , de clown van het circus.
Ooit een nachtmerrie gehad na een terugspeelbal naar onze doelman Hugo Swolfs ; ik maakte een schuiver met als gevolg: 
doelpunt tegen. Een minder aangenaam gebeuren : gescheurde gewrichtsbanden.
Rob : Ik vergeet nooit secretaris Jef Janssens die over de terreinen waakte als over zijn eigen kinderen ; ik hoor hem nog kwaad 
roepen (als we er niet moesten zijn):  “ga van die plein…”

Voetbalcarrière
Jan : KSAV St-Dimpna
Rob : testen bij jeugd in Westerlo met Koen Claessen en Mario Wouters. Ik ben nadien in Verbr.Geel bij de nationaal miniemen 
aanbeland via Luc Stevens die toen catechese gaf als voorbereiding van de Plechtige Communie. Als 18 jarige kwam ik in  1ste

klasse bij Lommel met trainer Walter Meeuws.  Na 2 jaar , overgang naar MVV Maastricht maar afgeremd door een kwetsuur. 
Walter Meeuws , toen trainer van Lierse, wilde mij , maar koos uiteindelijk voor Filip Daems. 

Hoe hebben jullie “voetbal” zien evolueren
Jan en Rob unaniem : voetbal is vooral een fysieke sport geworden , meer duels , krachtiger , harder , en tactischer . In onze tijd 
kenden wij geen looplijnen , toen was voetbal veel spontaner. Nu beslist de trainer waar je mag of zelfs moet lopen : voetbal uit 
het boekje.

Hoe zien jullie de toekomst van KSAV
Jan en Rob : KSAV moet een voetbalfamilie zijn met een degelijke jeugdopleiding in deze prachtige accommodatie ; vooral 
leefbaar blijven en niet (te) hoge sportieve ambities nastreven. 2de en 3de provinciale zijn mooie reeksen met vele streekderby’s 
.

Waar en hoe zijn jullie nog actief
Jan : ik ga nog geregeld fietsen om fit te blijven ; daarom voor mij geen wijntje meer , maar alleszins van harte dank voor de 
uitnodiging.
Rob : ik ga nog geregeld joggen en ga met mijn zoontje naar de voetbal. Wij supporteren voor KSAV en voor Barcelona ; ik word 
T2 in Wezel Sport. Ik sluit me aan bij de dankwoorden van mijn vader Jan. Het was tof !



Vragen over …

Kledij 
kledij@ksav.be

Lidgeld
lidgeld@ksav.be

Jeugd
jeugdbestuur@ksav.be

Mijn zoon of dochter wil bij 
KSAV komen voetballen?

Dit kan via de homepagina 
van de KSAV website door op 
het icoontje te klikken en de 

gegevens in te vullen.

(Niet vergeten op verzenden 
te klikken)



Op 22 februari om 8u30 verzamelen onze U9 op het transitie tornooi 8v8 in KFC 
Turnhout. We moesten niet alleen de hevige wind trotseren, maar we moesten ook 
tegen enkele sterke ploegen spelen .

Onze eerste wedstrijd speelden we tegen Lyra-Lierse. Wat onze spelers direct 
mochten ondervinden was dat het veld plots groter is en moesten ze de bal 
ingooien in plaats van in te dribbelen, Maar het ijs was gebroken ons eerste tornooi 
8v8 was een feit.

De tweede geduchte tegenstander die al iets meer ervaring in 8v8 was Thes Sport, 
De tegenstander speelde mooi voetbal met open ruimtes en hun doelman speelde 
ook mooi mee, We probeerden hun aanvallen te stoppen door ook mee te 
voetballen en ons te weren,

Na een kleine pauze was dan onze gekende tegenstander City Pirates aan de beurt, 
Hier hadden onze spelers de draai gevonden na al 2 wedstrijden gespeeld te 
hebben, om eindelijk onze talenten eens te laten zien, We speelden offensief en 
maakte mooie combinaties waar onze tegenstander niet veel tegen kon doen, De 
spelers waren precies al goed gewoon om op een groter veld te spelen,

Onze laatste wedstrijd van het tornooi mochten we aantreden tegen het bekende 
Sporting Lokeren, Hier gingen we ook direct in de aanval en legden we enkele 
mooie combinaties op de mat .Tot het einde van de 20 minuten hebben onze 
spelers alles wat ze nog hadden laten zien en dit werd beloond met de beste 
wedstrijd van het tornooi. Na afloop van de wedstrijd gingen we naar de entourage 
van Lokeren en kregen de vraag vanwaar we kwamen want ze hadden nog nooit 
van ons gehoord.
Nu ze wisten dat we van Geel kwamen kregen onze spelers de felicitaties dat ze 
een goede wedstrijd hadden gespeeld en hebben KSAV ST DIMPA weer op de kaart 
gezet bij Sporting Lokeren,

Een fiere trainer, ouders en spelers gingen met een brede glimlach terug naar huis.

In de kijker : U9 Wegens het Corona-virus heeft Voetbal Vlaanderen en de KBVB 
beslist om alle wedstrijden en trainingen voor jeugd en 
amateurclubs af te lassen tot 31 maart.
!!! BELANGRIJK BERICHT VAN VOETBAL VLAANDEREN !!!

UPDATE CORONAVIRUS COVID-19
Alle jeugd- en amateurwedstrijden (ook futsal en minivoetbal) worden afgelast.

Gelet op de recente ontwikkelingen hebben de KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF 
en de Pro League in overleg met de autoriteiten en de Corona stuurgroep het 
volgende besloten: 
Alle jeugd-en amateur wedstrijden en trainingen worden afgelast, van zowel 
veldvoetbal als futsal en minivoetbal dit tot 31 maart
Aangezien de situatie van minuut tot minuut kan veranderen, zullen we in overleg 
met ACFF, Pro League en Voetbal Vlaanderen kort op de bal spelen en snel 
communiceren via de sociale en digitale media.


