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

KSAV nieuwsbrief
september 2020
Bezoek onze website !

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

Voorbereiding A-ploeg :
KSAV A 2 - 0 Retie (1°provinciale)
1-0 Kerim Hangisi
2-0 Louis Marien

Berg & Dal 2-1 (1°provinciale)
1-0
2-0
2-1 Junior N’Zo
Woensdag 2 september om 19u30
KSAV A – Dessel (eerste elftal)
Zaterdag 5 september om 18u00
KSAV A – Kontich (beker van België)
Dinsdag 8 september om 19u30
ASV Geel – KSAV A

KSAV plaatst zich voor de tweede
ronde in de beker van België door
winst na penalty's tegen Punt/Larum.
Na een 2-2 eindstand trapte KSAV
zich na zeventien strafschoppen naar
de tweede ronde.
De volgende tegenstander is eerste
provincialer Kontich.
Zaterdag 5 september.
Aftrap : 18u00 in het Sultanstadion.
Garage Lavrijsen (Molseweg
88, 2440 Geel)
blijft ook in 2020-2021
sponsor van KSAV.

PRIMEUR ! Het eerste elftal speelt op woensdag 16 september om 20u00
thuis tegen de Belgian Deaf Devils (de Nationale ploeg voor doven
en slechthorenden). Ook Senne Dierckx speler van KSAV A
speelt voor dit nationaal elftal. Met Geert Robeets mogen
we een ex-KSAV speler verwelkomen als Assistent-Coach.

80 €

30 €
Vier dispensers om uw handen te ontsmetten
Aan elke ingang van de kantine
Aan elke ingang naar de kleedkamers

110 €

Hoe abonnement te bestellen ?
Mailtje naar : koen.heuvelmans@telenet.be
of te bevragen aan de inkom.

Voorbereiding B-ploeg :
KSAV B 0 -2 Zammel (4°provinciale)
KSAV B 8 - 1 Berg & Dal (beloften)
Woensdag 2 september om 19u00
Rauw – KSAV B
Zaterdag 5 september om 19u00
Heultje – KSAV B
Dinsdag 8 september om 19u30
Linda Olen – KSAV B
*wedstrijd gaat door op SPORTA (Tongerlo)
Wist je dat ……..
Er in het KSAV
scheidsrechterlokaal
een AED defibrillator
staat.

Kantinedienst (ouders) September

Vijf vragen aan?

Naast een grote jeugdwerking, een dames ploeg en twee eerste ploegen biedt KSAV St.Dimpna ook onderkomen aan de G-Voetbal. Zij
zijn nu al een decennia volledig geïntegreerd in onze werking en maken ten volle deel uit van de ST. Dimpna familie.
Hoog tijd om de bezieler van onze G-Voetbal Elisa Convalle eens aan het woord te laten.
1. Elisa kan je wat meer vertellen over jezelf en je betrokkenheid binnen de G-voetbal?

Gvoetbal@ksav.be

Hier overval je me wat mee! Ik ben verpleegkundige van opleiding. Het sociale aspect sprak me hierin heel erg aan,
waardoor ik nog een bijkomende opleiding als leerkracht en een opleiding ‘omgaan met kinderen en jongeren met
autismespectrumstoornis’ heb genoten. In 1996 ben ik zelf gestart met voetbal binnen de damesploeg van Meerhout.
Voetbal is de rode draad gebleven ook na de periode van zelf te spelen. De combinatie van de 2 passies ,
sport/vooral voetbal en de doelgroep heeft er toe geleid dat ik mijn hart in G-sport meer bepaald G- voetbal
verloren ben.
Mijn betrokkenheid is met de jaren steeds vergroot door mijn ervaring en door de grote nood die er is voor kinderen
die bij een gewone sportclub uit de boot vallen. Het is gegaan met kleine stapjes doorheen de jaren. Eerst als Gvoetbaltrainer in combinatie met speler binnen het project Esperanza ( bijzondere jeugdzorg) dan het behalen van
initiator C en G. Sinds Theo Verdonck met pensioen is, neem ik naast het training geven ook de administratieve kant
van G- voetbal voor mijn rekening. Je mag mij zien als aanspreekpunt voor de G-werking binnen KSAV.
2. Wat houdt G-voetbal eigenlijk in?
G-voetbal is er voor zowel jongens en meisjes met een licht mentale en/of fysieke handicap, gedragsproblemen en
autismespectrumstoornis. Het G-voetbal creëert kansen voor deze personen om zo volgens hun eigen behoeften,
mogelijkheden en ambities op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan voetbal te kunnen doen.
Oud en jong (vanaf 6 jaar), sportief of minder sportief kan bij ons voetballen.
De ‘G’ duidt op ‘gehandicapt/beperkt’ maar ook op ‘geïntegreerd’ voetbal . Door de voetbaltrainingen te organiseren
op de sportterreinen van een reguliere voetbalclub zoals St. Dimpna, door samen iets te drinken na de trainingen en
wedstrijden, zet voetbal aan tot de integratie van jongeren met een beperking in het dagelijkse circuit!
De wekelijkse voetbaltrainingen blijven voor onze werking heel belangrijk! Van augustus tot mei trainen de
verschillende ploegen. Naast de wekelijkse trainingen nemen de voetballers van de verschillende niveaus deel aan een
G-voetbalcompetitie, vriendschappelijke wedstrijden en verschillende voetbaltornooien. De deelname aan de
Nationale Spelen is het jaarlijkse hoogtepunt en meteen ook de afsluiter van het seizoen.

3. Wat deed jou beslissen om in de G-sport te stappen en meer bepaald de G-voetbal?

Zoals ik al aangegeven heb, is het combineren van sociale integratie en sport het uitgangspunt geweest. Ik ben
gestart met geven van G- zwemles binnen Avalympics op vraag van een buurmeisje. Theo, de toenmalige coördinator
van Avalympics, kwam met het voorstel om binnen het G- voetbal een kidswerking (groep kinderen met een beperking)
op te starten. Ik twijfelde in het begin maar ik ben de uitdaging aangegaan om deze werking mee vorm te geven. Al
snel was duidelijk dat dit me veel beter lag dan zwemmen en me veel voldoening gaf. Zoals vele andere vrijwilligers
sta ik nog steeds elke week met volle goesting op en naast het veld om onze voetballers te laten voetballen. De
redenen om in te stappen als vrijwilliger liggen zeer uiteenlopend. De ene is via de overtuigende woorden “een keer
proberen” van Theo gestart , de andere op vraag van Theo die toen in de tijd coaches zocht via een oproep in Gazet
van Geel, nog een andere als leuke combinatie tussen hobby en school. Eéntje is er blijven plakken na zijn stage
omdat het veel voldoening gaf, iemand anders is ‘via via’ bij ons terecht gekomen. Zelfs een vrijwilliger “busvervoer”
die koude voeten kreeg tijdens het wachten naast het veld, kreeg zin om mee een bal te komen trappen… Samen
zorgt deze enthousiaste groep vrijwilligers ervoor dat G- voetballers hun geliefde sport kunnen beoefenen.
Is dat niet schitterend Joost? Absoluut!!!

De contactgegevens van Elisa vind je op onze
website onder de rubriek G-voetbal.

4.Hoe kwamen jullie bij Sint- Dimpna terecht en waarom KSAV?
Onze G-voetbalploeg ontstond in 1993 binnen de G-werking van Avalympics vzw.. Ondertussen hebben we heel wat
positieve ervaringen met onze voetballers opgedaan. Sinds 2010 is de G-voetbalwerking volledig geïntegreerd in
KSAV Sint-Dimpna Geel. In deze familiale voetbalclub voelen onze G-voetballers zich volledig thuis. De puzzel paste
gewoon onmiddellijk in elkaar. Het is mooi om te zien hoe onze jongens opgaan in het geheel van de club. Daarnaast
kunnen we jaarlijks rekenen op de sympathie en de inzet van de eerste ploegen die samen met onze jongens een
training afronden iets waar beide partijen ten volle van genieten. We zijn hier gewoon een volwaardig deel van een
geheel en dat is mooi.
5. Wat wens je de G-voetbal en met uitbreiding heel de voetbal toe voor het seizoen 20-21?
Voor ons is het belangrijk dat personen met een beperking niet alleen passief maar ook actief het voetbal kunnen
beleven. Bij ons primeert het voetbalplezier boven de resultaten. Al draagt het competitieve van de sport bij tot de
vorming van onze leden. Het omgaan met winst en verlies is niet altijd even evident voor hun. Emoties bij onze
jongens en meisjes zijn oh zo puur. Het zou fijn zijn dat kinderen en jongeren die veel goesting hebben in voetbal en
geen aansluiting vinden binnen het reguliere aanbod de weg vinden naar onze werking. En het allerbelangrijkste is
natuurlijk dat iedereen gezond blijft, kan blijven genieten van voetbal op of naast het veld en vooral dat “ niemand
buitenspel “ staat. Moest jij na het lezen van het artikel zin hebben om deel uit te maken van deze groep
coaches en spelers, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. We blijven zoeken naar coaches en
begeleiders om vrijwillig jongens en meisjes te begeleiden omdat elke speler de nodige aandacht verdient.

