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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/

Beste ouder, speler, sympathisant,

Een voetbalclub moet bruisen! 
Het voetballen zelf, plezier maken, kameraadschap, 
randactiviteiten, … Daarvoor zijn we allemaal bij de club. 
Door de gekende omstandigheden is dit alles veel te snel 
en abrupt gestopt. De lege velden, de lege kantine, … we 
worden er niet vrolijker van en we missen jullie enorm.
Hoewel ons dit zeker pijn doet, mogen we natuurlijk niet 
bij de pakken blijven zitten en moeten we vandaag meer 
dan ooit positief blijven en vooruitkijken. Vooruitkijken 
naar een nieuw seizoen vol kansen en uitdagingen. 

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


INSCHRIJVINGEN JEUGDCOMPETITIE
Voor het voetbalseizoen 2020-2021 worden alle 
jeugdreeksen behalve U6, zowel provinciaal als 

gewestelijk, opnieuw ingedeeld op basis van 
niveaucodes zoals reglementair voorzien.

Het sporttechnisch secretariaat van Voetbal 
Vlaanderen maakt de verdeling van de reeksen, 
in de mate van het mogelijke, op basis van de 

doorgegeven niveaucode per ploeg, de wensen 
van de club en haar geografische ligging. Met 

als uiteindelijke doel om zoveel mogelijk 
evenwichtige wedstrijden in het belang van de 

jeugdspeler te kunnen spelen. 
Uiterste datum 5 mei.

1= minder dan gemiddeld
2= gemiddeld niveau,

3= beter dan gemiddeld

UPDATE CORONAVIRUS COVID-19
De veiligheidsmaatregelen worden verlengd tot en met 18 mei 2020. Dat 
werd beslist op de bijeenkomst van de Veiligheidsraad van 24 april 2020.
De Veiligheidsraad besliste om de geldende maatregelen te verlengen tot 
en met 18 mei 2020. Dit betekent dat tot en met 18 mei geen trainingen, 
(jeugd)activiteiten en vriendschappelijke wedstrijden kunnen plaatsvinden. 
Ook alle Voetbal Vlaanderen organisaties, die fysiek contact vergen, blijven 
tot nader order opgeschort. Geen massa-evenementen tot 31 augustus. 
Wat onder massa-evenementen valt zal komende weken duidelijk worden.
Intussen werd het ook duidelijk dat er tot en met vrijdag 31 juli geen 
enkele officiële voetbalwedstrijd gespeeld zal worden



Kerim Hangisi

Vier spelers van FC Wezel Sport komen de kern van KSAV vervoegen. 
Met de 28-jarige Jeroen De Bisschop haalde KSAV een ervaren doelman 
binnen (Wezel, Oosterzonen, Meldert) als vervanger van Glenn Baeten.
Lars Gielis (23 jaar) won in het seizoen 2018-2019 de gouden schoen bij 
Wezel en heeft een goede mix van loopvermogen en intelligentie.
Pieter-Jan Van Geet (23 jaar) is een rasechte Gelenaar (Bel) en kan het 
probleem van weinig linksvoetigen in de kern oplossen . Een last-minute 
transfer, maar zeker niet de minste is deze van aanvallende middenvelder 
Kerim Hangisi (32 jaar). Kerim scoorde vorig seizoen in eerste provinciale 8 
maal en is met zijn ervaring (Witgoor, Thess, De Kempen en Lille) de ideale 
aanvoer voor onze spitsen. Ook KSAV is hofleverancier voor FC Wezel Sport, 
met Sepp De Roover, Glenn Baeten , Leeroy Gypen en Brent Vandoninck 
vertrokken 4 spelers richting Wezel.

Lars GielisJeroen De Bisschop Pieter-Jan Van Geet



Data voor het opmaken van de kalender 
(gewone kampioenschappen en uitgestelde wedstrijden) 

RESERVEN – U21 – U17 – U15 – U13 – U12 – U11 – U10 –
U9 en U8 provinciaal en gewestelijk, gewestelijk U7 – U6

2020:  
september: 6 – 13 – 20 – 27 
oktober: 4 – 11 – 18 – 25 
november: 1 – 8 – 15 – 22 – 29 
december: 6   

2021: 
januari: 10 – 17 – 24 – 31 
februari: 7 – 21 – 28 
februari: 14 (aanvang krokusvakantie – geen wedstrijden) 
maart: 7 – 14 – 21 – 28 
april: 11 – 18 – 25 
april: 4 (Pasen – geen wedstrijden) 

Aangezien Geel de uitvoeringsbevelen volgt van de 
hogere overheid i.v.m. nieuwe aanpassingen Corona, zijn we 

genoodzaakt om alle evenementen in Geel tot 1 juli 2020 
te verbieden.

Dit betekent dat onze jaarlijkse KSAV fietsdag op 28 juni 2020 
NIET doorgaat !!!!

Cijfers met betrekking tot doorstroming naar het 
1ste elftal en spelers met Kempense roots van het 
seizoen 2019-2020 .
KSAV behaalde 97% met de A en B ploeg samen.
Bron : Sport – en Cultuurmanagement Hogeschool 
Thomas More) 



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 5 tegen 5 (U8-U9) ?


