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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/

Het leven begint stilaan weer zijn normale gang te gaan, 
ook het sportgebeuren krijgt weer adem en het ziet er 
naar uit dat in augustus de voetbaltornooien effectief 
door kunnen gaan.
Het KSAV jeugdtornooi gaat (tenzij de veiligheidsraad 
anders beslist) door op zaterdag 8 en zondag 9 augustus.
Wij zullen er trouwens alles aan doen om ons tornooi 
corona-proof te laten verlopen.

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


.

VANAF 1 JULI TERUG VOETBALLEN MET BEPERKT PUBLIEK!

Op woensdag 3 juni nam de veiligheidsraad nieuwe beslissingen in het 
kader van de verdere afbouwstrategie. Vanaf 8 juni neemt ons land een 
nieuwe cruciale stap in de versoepeling van de veiligheidsmaatregelen.
De persconferentie over fase 3 werd geopend met een positieve noot. “De 
situatie ziet er beter uit dan we hadden gedacht en daarom is het vanaf 8 
juni tijd om de volgende cruciale stap te zetten in de verdere afbouw van 
de veiligheidsmaatregelen. Een sleutelmoment”
Alles kan, behalve wat specifiek wordt uitgesloten. Nauwe contacten 
blijven uit den boze.

Na intern overleg hebben wij beslist om voorlopig nog géén trainingen te 
hervatten. Hiervoor zijn een aantal redenen :
- door de zeer strikte voorwaarden is het quasi onmogelijk om op een 
normale       manier te kunnen trainen
- het is bijzonder moeilijk om jonge kinderen tijdens een training 
consequent minstens 1,5 meter van elkaar te houden, met mogelijke 
gezondheidsrisico's als gevolg
- onze jeugdterreinen werden een goeie 6 weken geleden ingezaaid, en het 
jonge gras is maar net volledig gekiemd. Nu daar al op gaan trainen zou 
onze inspanningen teniet doen om volgend seizoen opnieuw zeer goede 
kwalitatieve terreinen te hebben.



KWALIFICATIE SPELERS – EERSTE PLOEGEN B : Voor een wedstrijd van de 
eerste herenploeg B mogen maximum drie spelers ingeschreven worden op 
het wedstrijdblad die één van de laatste twee kampioenschapswedstrijden 
van het lopende seizoen van de eerste herenploeg A op het wedstrijdblad 
stonden. Bovendien, bij eventuele test-, kwalificatie- of 
eindrondewedstrijden mogen in de eerste herenploeg B geen spelers 
ingeschreven worden op het wedstrijdblad die aan meer dan de helft van de 
reeds gespeelde kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van 
de eerste herenploeg A effectief begonnen zijn.

BEKER VAN GEEL : Aangezien het allemaal nogal vaag is wanneer de 
oefenwedstrijden kunnen doorgaan in juli en augustus heeft de stad 
Geel beslist dat de beker van Geel dit seizoen NIET doorgaat in de 
zomermaanden. Verdere opties worden bekeken. 

Na twee promoties met KSAV vertrok Kevin Mertens 
vorig seizoen naar Beekhoek. Na één jaar komt Kevin 
terug naar het Sultanstadion. Met zijn 34 jaar brengt hij 
de nodige ervaring in het elftal en zullen we zijn tackles 
terug kunnen bekijken in tweede provinciale. Deze 
rasechte Gelenaar hoeven we niet echt meer voor te 
stellen daar de supporters hem nog niet vergeten zijn.   

Transfernieuws :
Met Max Geerinckx van ASV Geel 
haalde KSAV nog een beloftevolle 
speler binnen om het middenveld te 
versterken. Trouwens, Max zette zijn 
eerste (voetbal)stappen bij de duiveltjes 
van KSAV. Welcome back.

Elias Bosselaers die vorig jaar de 
overstap maakte van Berg & Dal verlaat 
de club en gaat opzoek naar meer 
speelminuten bij Verbroedering Balen.



Interview met hoofdsponsor Luc Brusseleers INACC Integrated accountancy  . 

Beste Luc welkom, je mag de spits afbijten van onze nieuwe rubriek “ 5 vragen aan” in 

de maandelijkse nieuwsbrief van KSAV. 

1.Luc kan je eens wat meer vertellen over je professionele activiteiten?
Ik ben begonnen als accountant in 1989 in een kantoor in Wilrijk. Na 10 jaar startte ik 
een kantoor in Geel en in 2016 namen we een tweede kantoor over in Lichtaart. 
Vandaag werken we met 25 accountants en bedienen we verschillende sectoren. Zo 
kunnen we onder andere de kappersketen  Kreatos, AS 24 tankstations, tal van 
vrijeberoepen, garages, winkels en éénmanszaken tot onze klanten rekenen. Eenieder 
heeft hier zijn specialisatie en dat maakt van ons kantoor een flexibele oplossing voor 
tal van boekhoudkundige, administratieve en fiscale opdrachten. 

2.Inacc gaat al geruime tijd mee als hoofdsponsor van onze vereniging, wat was voor 
u de belangrijkste reden om in zee te gaan met KSAV? 
Wel zoals zovele sympathisanten van de club ben ik via mijn zoon Tom met de club in 
aanraking gekomen. Algauw leerde ik er gelijkgestemde ouders kennen en werd de 
zaterdag de vaste dag voor een  pintje aan de toog na het volgen van de match van de 
zoon. Een vijftal jaar geleden was ik nauw betrokken bij de verhuis naar de huidige 
nieuwe accommodatie samen met Tom Corstjens en Willy Oeyen. Nadat de nieuwe 
accommodatie was gerealiseerd door tal van vrijwilligers, mensen die KSAV allemaal 
een warm hart toedragen, besloten Tom en ik om de club verder te ondersteunen als 
sponsor. Ondertussen is mijn zoon om medische redenen moeten stoppen met 
voetballen maar ik ben als sponsor en sympathisant blijven hangen. 



3.Heb je zelf ook ooit gevoetbald of welke andere sport beoefen je of beoefende je ? 
Oei neen daar zouden niet veel mensen naar komen kijken (lacht). Ik ben eerder een 
passieve voetballer, ik hou van het spelletje en ga dan ook graag regelmatig kijken. 
Meestal vind je me terug op de thuismatchen van Anderlecht waar Inacc al enkele jaren 
een paar abonnementen heeft. Vroeger heb ik nog gevolleybald maar dat is 
ondertussen al meer dan 35 jaar geleden. Vandaag de dag probeer ik toch een beetje fit 
te blijven en kan je me enkele malen per week terug vinden in de Feel Good in Geel.  

4.Wat zijn volgens u de taken van een sportvereniging zoals KSAV in het sociaalbeeld?
Een kwalitatieve sportaanbod brengen voor de jeugd van Geel. Waar jongeren terecht 
kunnen voor zowel sportieve als sociale contacten. Ook ben ik grote fan van het 
gerealiseerde initiatief om een tweede eerste ploeg in het leven te roepen. Dit laat toe 
dat de eigen jeugd ook voldoende kansen krijgt.

5.Wat wens je KSAV toe voor volgend seizoen? 
Meer van het zelfde, ik denk dat KSAV een voorbeeld is van hoe een voetbalclub gerund 
moet worden, financieel gezond met de nodige aandacht voor de jeugd. Daarnaast voor 
de A en de B ploeg een goede ranking maar vooral veel spelplezier. 

Luc, dank u voor uw tijd en ik hoop dat we nog lang kunnen samenwerken. 



Omwille van de corona-maatregelen en in 
belang van de gezondheid is het momenteel 
nog niet aangewezen om de geplande 
pasdagen te laten doorgaan..
Concrete info en richtlijnen om eenvoudig 
en in alle veiligheid jouw kledij te 
bestellen volgen eerstdaags, hou de 
nieuwsbrief verder in de gaten.
Heb je vragen i.v.m. de kledij :
kledij@ksav.be

Ook wij ontsnappen niet 
aan de droogte, daarom 
investeert KSAV in een 
nieuwe sproeihaspel voor 
onze Duiveltjes terreinen 
en het C terrein. 
Zo hopen we om met 
kwalitatieve volle  
terreinen van start te 
kunnen gaan voor het 
seizoen 2020-2021

mailto:kledij@ksav.be

