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K. S.A.V. neemt afscheid van club monument Rene “Zjap” Bernaerts
Niet geheel onverwachts maar met grote verslagenheid hebben wij kennis 
genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde vriend en 
lid van onze vereniging.
Rene geboren op 24 april 1935 was medeoprichter van onze geliefde club in 
1954. Zwart en wit beheerste zijn hele leven.
Velen kennen Rene Bernaerts niet , iedereen in K. S.A.V. middens kent hem 
echter als …….. “De Zjap” deze naam dankte hij aan zijn voortreffelijke Japanse 
zweefsprongen als doelman van onze club.
64 jaar lang was “De Zjap” bij de clubwerking betrokken . Speler , doelman , 
bestuurslid , supporter , medewerker , altijd was hij te vinden op of rond de 
terreinen van K. S.A.V.
Nu , na deze lange periode als trouw lid van K. S.A.V. St. – Dymphna zal alles 
anders zijn.
Zal zijn laatste rustplaats “en ginder in de velden” zijn , zoals hij zelf zo vaak 
gezongen heeft in ons clublied.
“Zjap” bedankt voor alle minuten , uren , dagen , weken , maanden en jaren 
die gij aan “uw K. S.A.V.” gegeven hebt.

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


.
Richtlijnen voor voetbalwedstrijden- en trainingen vanaf 1 juli 2020 

Activiteiten kunnen doorgaan met publiek 
o Vanaf 1/7: max 200 indoor – 400 outdoor 
o Vanaf 1/8: max 400 indoor – 800 outdoor 
o Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd worden 
aan lokale overheden voor permanente infrastructuren met een zittend 
publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. 
o Het is geen verplichting om deze toeschouwers te laten zitten. Ten alle 
tijden moet natuurlijk de social distancing gewaarborgd blijven tussen 
toeschouwers. Het zitten kan wel een handig instrument zijn om tegemoet 
te komen aan deze voorwaarde. 

Ook de sportkantine kan opnieuw open sinds 8 juni 2020. Dit wil zeggen 
dat u tijdens vriendschappelijke wedstrijden, tornooien,… eten en drinken 
kan verkopen. De sportkantines volgen de regels van de horeca. Dit 
betekent dat er verplicht zittend wordt geconsumeerd in de kantine. Alle 
richtlijnen worden in deze praktische gids gebundeld. 



Vrouwen : !! In het seizoen 2020-2021 worden er, bij wijze van test, 
"vliegende vervangingen" ingevoerd in de reeksen van 4e provinciale 
vrouwen. Een speelster kan dus meerdere keren vervangen worden en 
daarna terug in het veld komen om een andere speelster te vervangen.

Davy Voets 

Na vele jaren supporter te zijn van KSAV St.Dimpna, 
mogen wij met Davy Voets een nieuwe afgevaardigde 
verwelkomen bij onze A-ploeg. Na het stoppen van 
Jimmy Aerts als afgevaardigde (bedankt Jimmy voor uw 
inzet de voorbije jaren) waren we op zoek naar iemand 
om samen met Kevin Wouters deze taak op zich te 
nemen. Welkom bij KSAV Davy.

Onze traditionele pas- en verkoopdagen van de clubkledij en kledij van het lidgeldpakket zijn 

door de coronaregels praktisch niet organiseerbaar.

We willen jullie vragen om vanuit jullie bubbel via volgend onlineformulier (zie kader hiernaast) 

jullie voorkeur en maat door te geven. Graag zo snel mogelijk, liefst voor 15/07 zodat we de 

bestelling en bedrukking kunnen starten. Vakantiegangers kunnen nog altijd later antwoorden, 

dan nemen we het mee in een volgende bestelling.

We weten dat de juiste maat doorgeven niet evident is. U kan zich eventueel baseren op uw 

kledij van vorig seizoen. We kunnen bij afhaling er eventueel nog wel een mouw aanpassen, 

maar vragen toch om een zo goed mogelijke inschatting te maken.

We communiceren nog over mogelijke afhaaldagen einde juli van het basispakket 

(bal, drinkbus, kousen, tombolalotjes). De nu online bestelde kledij zal in september verdeeld 

worden. Indien u voor gespreide betaling van het lidgeld koos, is de uiterlijke betalingsdatum 

van het saldo 28/07. Kledijverdeling gebeurt enkel na volledige betaling.

Onlineformulier : 

(klik op onderstaande link)

Trainers & Afgevaardigden
A ploeg – B ploeg – Res A
Dames
U12-U21 + Res B
U5-U11

Voor bestelling van extra kledij kan u 

terecht op de kledijpagina van de KSAV 

website .

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_wgucegAk-qUs2VOGYg0gRhiQgIO45DjINf4EcyyDFUME1YSkZOMFhSNEowTVBOU0xYV1NMUFRCWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_wgucegAk-qUs2VOGYg0gRhiQgIO45DjINf4EcyyDFUQUdRMk5ZOThSTUlESFJGN01WTEpKU002Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_wgucegAk-qUs2VOGYg0gRhiQgIO45DjINf4EcyyDFUMUtITzlTMllFMDg3U1ZMU1lFMTJXTFlNNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_wgucegAk-qUs2VOGYg0gRhiQgIO45DjINf4EcyyDFUQ1BCN0lSNUM3R0w2TDlOOUlNWTU2RUtZRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_wgucegAk-qUs2VOGYg0gRhiQgIO45DjINf4EcyyDFUNkZBSUU0RlpRT00wTVZIOFFGSDdaMkxHNy4u
http://www.ksav-stdimpna.be/kledij.php


Interview met onze T1 Raf Raaijmakers
Beste Raf,

1. Kan je ons voor de mensen die het nog niet weten iets vertellen over uzelf 
en uw verleden in het voetbal?
Op mijn 35st stopte ik als doelman bij Zwarte Leeuw, toen een ploeg in vierde 
klasse. Zwarte Leeuw was mijn club en ik  ging er het seizoen nadien als 
keeperstrainer aan de slag. Dit smaakte echter naar meer en na het volgen 
van verschillende trainerscursussen trainde ik er respectievelijk verschillende 
jeugdploegen en het eerste elftal van de club. Nadien passeerde ik bij  
Hoogstraten, Poederlee, Gierle, Lille, Meer en Turnhout om dan uiteindelijk 
dit seizoen bij Sint Dimpna te tekenen.

2. We kunnen er niet rond, Onze A ploeg heeft vele nieuwelingen, hoe zie jij 
dit evolueren en wat zal je aanpak zijn?
Motivatie is een van de belangrijkste ingrediënten, zelf ben ik enorm 
gemotiveerd en dat wil ik overbrengen op mijn groep. Na enkele gesprekken 
intern de club en met spelers mocht ik deze motivatie en ambitie toch al 
speuren. Mijn taak zal zijn om de puzzelstukjes juist te leggen om zo een 
jeugdig elftal omringd met de nodige ervaring op het veld attractief, 
aanvallend voetbal te laten brengen. Samenhorigheid en teamgeest moeten 
vertrouwen geven, pas wanneer we voor elkaar in de bres springen op het 
veld zal de lijm werken en zullen we groeien als ploeg. 



3. Wat trok u aan om te tekenen bij KSAV?
De gezonde ambitie van de club die na een moeilijk seizoen toch weer de 
veerkracht vond om er terug tegen aan te gaan. Maar ook de nuchterheid en 
de visie van de club en de mensen er rond.

4. KSAV heeft een florerende jeugdwerking, hoe sta je tegenover het 
inpassen van jonge talenten?
Bij mijn eerste verkennend gesprek met de club, hoorde ik enkel maar lof over 
de jeugd en haar werking. Een van de grootste jeugdwerkingen van de 
Kempen. Dit werd me vorig seizoen ook bevestigd na het persoonlijk bijwonen 
van enkele wedstrijden van ons aankomend talent. Het zal mijn opdracht zijn 
om deze jonge wolven het nodige vertrouwen te geven en hun bij te sturen 
waar nodig. 

5. Wat wenst u uw kern en uzelf toe komend seizoen of beter gezegd waar 
leg je de lat?
Ik wens iedereen in de eerste plaats een goede gezondheid toe, weinig 
blessureleed en veel sportieve successen! Dat al onze supporters trots mogen 
zijn op hun club.
Voor mezelf leg ik de lat heel hoog en wil de club professioneel uitbouwen en 
strijden voor de prijzen !

Raf mooie ambities en woorden. We wensen u dan ook alle succes toe en zien 
ons bij het eerste treffen. 

Wedstrijden voorbebreiding :

Zaterdag 1 augustus om 18u00 - Berg & Dal / KSAV A  (oefenwedstrijd)

Woensdag 5 augustus om 19u30 - KSAV  A/ Dessel (oefenwedstrijd)

Woensdag 5 augustus om 19u30 – KSAV B / Rauw (oefenwedstrijd)

Zaterdag 8 augustus om 18u30 - KSAV A/ Olmen (oefenwedstrijd)

Zaterdag 8 augustus om 18u30 - KSAV / Antonia B (beker van Antwerpen)



Het nieuwe seizoen staat voor de deur, al verloopt de start dit jaar net iets 
anders dan we gewoon zijn.
Toch staat iedereen te popelen om de voetbalschoenen weer op te pakken, 
al dienen we dit jaar rekening te houden met wat extra voorbereidingen 
gezien de huidige gezondheidscrisis.
Extra voorbereidingen brengen extra werk met zich mee. Onze vrijwilligers 
Hoegi en Lu Leysen zijn al met alle kracht en tomeloze inzet begonnen om 
onze accommodatie startklaar te zetten. Doch is er nog heel wat werk! 
Daarom vragen wij jullie hulp en organiseren we twee werkvoormiddagen en 
wel op zaterdag 18 en 25 Juli telkens van 9u00 tot 12u00. We hopen jullie op 
een van beide dagen te mogen ontmoeten, de koffie zal klaar staan.

Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus gaat ons jaarlijks KSAV 
jeugdtornooi door. Door de Corona toestanden gaan we het jeugdtornooi 
spreiden (om alles veiliger te laten verlopen) op drie  i.p.v. twee dagen.
Mocht je graag een uurtje komen helpen mag je een seintje geven aan 
Susy Verlinden (0473/25.30.86 of susy.verlinden@telenet.be )

mailto:susy.verlinden@telenet.be

