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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/

Op 27 maart werd beslist dat onze competities in het jeugd-
en amateurvoetbal worden stopgezet. 

GEEN OFFICIËLE MATCHEN TOT EN MET 30 APRIL
Verder besliste de corona crisiscel om alle wedstrijden 

(jeugd, seniors, recreatief, futsal en minivoetbal) minstens 
tot en met 30 april uit te stellen. 

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


Op 1 april (geen aprilgrap) is KSAV begonnen met het bewerken
van de terreinen. Omwille van de stopzetting van de competitie 

zijn we een maand vroeger  gestart om zo hopelijk volgend seizoen
op mooi bewerkte terreinen te voetballen. 

Beste sportvrienden,

Vandaag is voetbal bijzaak en er zijn andere prioriteiten. Het 
voetbalseizoen werd afgesloten. De ploegen kennen hun verdikt, 
misschien niet de uitslag die we hadden gehoopt maar dat hoort 
bij de sport. We kijken vooruit, al is de nabije toekomst onzeker 
maar we zitten niet stil. Als deze mindere periode voorbij is willen 
we er ook opnieuw staan om wekelijks het beste van ons zelf te 
geven zowel op als naast het veld.
Vorige week werd het onderhoud aan de pleinen gedaan. Dit 
houdt  in; het opnieuw nivelleren, prikken en inzaaien van de 
grasmatten, dit jaar een maand vroeger dan alle andere jaren. 
“Elk nadeel heb zijn voordeel” om het op zijn Cruijffiaans te 
zeggen. Ook is onze jeugdwerking volop actief met de 
voorbereiding van volgend seizoen en lopen de inschrijvingen 
voor 2020-2021 vlot binnen. Aangaande dit laatste hebben we 
met het jeugd- en hoofdbestuur besloten om (gezien de huidige 
omstandigheden) jullie de mogelijkheid te bieden om uw 
inschrijving gefaseerd te doen, namelijk 25 euro voor 9 april en 
het resterende bedrag voor aanvang van het seizoen op 28 juli. 
Natuurlijk kan u ook het gehele bedrag voor 9 april voldoen. 
Aangaande de komende activiteiten, de fietsdag en het 
jeugdtornooi, werd het volgende besloten. Deze gaan tot nader 
order gewoon door al houden we de vinger aan de pols en zullen 
eventuele aanpassingen aan de vorm tijdig worden medegedeeld. 
Voor iedereen maar voornamelijk voor de spelers, gebruik jullie 
extra tijd zinvol en beweeg en werk aan je conditie. Dit is niet 
alleen gezond maar zal je  ook een voorsprong geven bij aanvang 
van het volgende seizoen.
Rest mij nog jullie het beste toe te wensen en houd het veilig.

Joost Knapen
Voorzitter dagelijks bestuur KSAV



Timothy Dreesen Met Timothy Dreesen (1987) haalde KSAV een echte 
Gelenaar in huis. Opgegroeid in Winkelomheide werd hij 
als 16-jarige reeds opgenomen in de A-kern van Lierse SK. 
Timothy was ook jeugdinternationaal. Deze centrale 
verdediger speelde bij Club Brugge, Sint Truiden, 
Turnhout, Fortuna Sittard (Nederland), Ross County 
(Schotland) en Dessel. Dit seizoen promoveert hij met 
City Pirates naar 2° amateurklasse. Timothy gaat in Geel 
bouwen en dit maakte zijn overstap gemakkelijker naar 
KSAV. Als beroep is hij agent in Antwerpen en zorgt elke 
dag voor onze veiligheid. Welkom bij onze club.

De beslissing is gevallen : KSAV A degradeert samen met VC Herentals, 
‘s Gravenwezel-Schilde en Hoboken naar 2° provinciale. Kampioen Lille , 
Racing Mechelen en KFC De Kempen stijgen naar 3° amateurklasse.
Waarschijnlijk zullen we hier opnemen tegen o.a. Olmen, Zwaneven, Verbr. 
Balen, Arendonk, Herselt en VC Herentals e.a..
Voor het derde jaar zullen we volgend seizoen ook met ons B-elftal in vierde 
provinciale uitkomen. Met Punt-Larum , Netezonen en Oevel zullen er drie 
derby’s minder zijn daar zij allen naar derde provinciale promoveren.
Tegen welke ploegen we het in 4° provinciale zullen opnemen is moeilijker te 
voorspellen daar de keuze groter is. KFC Mol is één van de kandidaten daar 
zij degradeerde uit 3° provinciale.



Door Corona is het niet mogelijk om in groep te trainen, en 
blijf je best zoveel mogelijk thuis.
We geven graag een paar leuke tips voor oefeningen die je 
makkelijk thuis in je tuin kan doen. Zo kan je de komende 
weken toch wat balgevoel en conditie houden. 
http://www.voetbalhuiswerk.be/ : 700 gratis filmpjes met 
oefenstof om de voetbaltechniek te trainen

Weetjes :
De KSAV jeugdwerking heeft zich ingeschreven voor de audit 
(najaar) om ook de volgende jaren met de jeugd provinciaal 

voetbal te spelen.
De stad Geel heeft beslist dat voetbalterreinen voorlopig 

verboden (sport)gebieden zijn!

http://www.voetbalhuiswerk.be/


Op 1 april (geen aprilgrap) is KSAV begonnen met het bewerken
van de terreinen. Omwille van de stopzetting van de competitie 

zijn we een maand vroeger  gestart om zo hopelijk volgend seizoen
op mooi bewerkte terreinen te voetballen. 

Ken je de spelregels 3 tegen 3 (U7) ?


