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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 spelers, ouders en sympathisanten,

Door de recent uitgevaardigde nationale, Vlaamse en lokale coronaregels zijn we verplicht 

om ons meeneem-mosselweekend van 13 tot 15 november uit te stellen .Zij die reeds hun 

betaling hebben gedaan zullen per direct worden terugbetaald. 

Het is met pijn in het hart dat we deze beslissing dienen te nemen maar de veiligheid van 

eenieder primeert in dezen. 

U?itstel is zeker geen afstel. Houd onze website in de gaten van zodra de algemene 

veiligheid het toelaat zullen we er terug staan om jullie te verwennen met een heerlijke 

pot dampende mosselen.

Houd het veilig en blijf gezond

Joost Knapen ,  Voorzitter KSAV. 

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


Vragen aan Karel Nuyt secretaris, KSAV

Een van de vele vrijwilligers binnen de club, een echte clubman in hart en nieren die al enkele decennia meedraait bij 

KSAV. 

1. Beste Karel, je bent een bekend gezicht bij KSAV, kan je de mensen misschien eens vertellen wat je taken zijn 

bij de club? 

Ik ben secretaris van de club, dat betekent in de eerste plaats dat ik club vertegenwoordig bij V.V. en de K.B.V.B.  

Alle papieren rompslomp zoals aansluitingen , ploegen inschrijven voor de competitie , wedstrijden en 

wedstrijdwijzigingen aanvragen , kalenders samenstellen , ongevallen documenten invullen , audit en 

jeugdlicentie aanvragen enz. Ook op vergaderingen van V.V. , LAVA en Geelse Sportraad  aanwezig zijn hoort 

tot mijn takenpakket.

Sinds kort zit ik op maandag bij de kuisploeg, en zorg ik er samen met Eddy (Hoegi) voor dat de uitrustingen 

van de seniors ploegen gewassen worden en netjes klaar staan voor de volgende wedstrijd.

Maar de meeste tijd (en wat ik het allerliefste doe) steek ik in het archief van K. S.A.V. daar kan ik me uren mee 

amuseren. 

2. Je ligt dus ook aan de bron van ons rijkelijke archief en als bestuurslid heb je ook al heel wat jaren op de

teller staan wat zijn in jou ogen de mijlpalen in onze nu al 66 jaar oude club?

Van in het begin was St.Dymphna een kweekvijver van jeugdig talent. Tal van jeugdspelers maakten met 

succes de sprong naar ploegen in de nationale afdelingen. En nog altijd vinden heel wat talentscouts de weg 

naar het  “Sultan stadion”.

Ook de acht kampioenstitels en de promotie naar 1ste provinciale zijn absolute hoogtepunten.

Maar de grootste mijlpaal was de opening van het “Sultan stadion” in 2013. Na de ingebruikname kregen we 

een enorme boost, iedereen wilde plots bij St. Dymphna voetballen, met als hoogtepunt meer dan 800

aangesloten leden. 



3.         Hoe ben jij zelf bij KSAV terechtgekomen?

In mijn jeugdjaren kende ik niets anders dan voetbal. In het tweede studiejaar kwam ik terecht bij meester Lu 

(Verellen) en die voetbalde bij toen nog S.A.V. St. Dymphna. Uren hebben we op de speelplaats tegen het 

balletje getrapt. Op mijn tiende ben ik dan stiekem begonnen met wat trainingen en vriendschappelijke 

wedstrijden mee te doen want thuis wisten ze van niks. In juli 1971 heb ik me dan ,“na lang zagen”, mogen 

aansluiten. Ondertussen heb ik zowat alle functies in onze club uitgeoefend; begonnen als speler daarna 

scheidsrechter , jeugd trainer , keeperstrainer , ploeg afgevaardigde en nu al een twintigtal seizoenen 

bestuurslid.

4.         Waar zie jij de club graag naartoe evalueren in de toekomst en wat zijn voor u de belangrijkste taken van 

.            een voetbalclub als KSAV. 

Ik denk dat de voornaamste taak van K. S.A.V. de jeugdopleiding blijft. Samen met het G-voetbal en dames 

voetbal. Het is belangrijk dat de jeugd van St. Dimpna en omgeving van een goede voetbal opleiding kan 

genieten. Ik ben er zeker van dat K. S.A.V. zijn rol van kweekvijver kan blijven vervullen. Een belangrijke vereiste 

is wel de uitbreiding van ons “sportpark”. Het hoofd- en jeugdbestuur werkt hier enorm hard voor om het 

stadsbestuur van deze uitbreiding te overtuigen.

Verder hoop ik stiekem dat onze eerste ploeg binnen een aantal seizoenen een vaste waarde in 1ste provinciale 

zal zijn.

5.         Ik ga u niet vragen wat je de club toewenst maar wat is uw pronostiek voor de A, de B en de damesploeg dit       

.            seizoen?

Voor de B-ploeg en onze damesploeg zijn de resultaten niet zo belangrijk (al doet m’n hartje bij verlies dikwijls 

zeer) voor beide jeugdige ploegen is het vooral LEREN. Toch behoort een plaatsje in de linker kolom van de 

rangschikking mijn inziens tot de mogelijkheden.

Voor het A team zijn de verwachtingen hoger, een plaats in de top drie moet het doel zijn.

Beste Karel ik wil u danken voor dit openhartig gesprek en meer nog uw jarenlange inzet voor onze mooie 

traditierijke club. Dat er nog vele jaren mogen volgen. volgen.  



KSAV secretariaat is gesloten tot 
en met 1 December !!!!  

Onze jeugdwerking heeft sinds kort een nieuwe Facebookpagina aangemaakt.
Op deze pagina komen allerlei updates (o.a. in verband met corona), 
aankondigingen evenementen, nieuws over de jeugdwerking en/of jeugdploegen, 
allerlei nieuwtjes en afspraken,...
Je kan de jeugdwerking volgen op Facebook via volgende link 
https://www.facebook.com/jeugdksav/

Jeugd KSAV St. Dimpna
Jeugd KSAV St. Dimpna, Geel. 217 likes. Volg hier de jeugdwerking van KSAV St. Dimpna op de voet.
www.facebook.com

PROVINCIAAL EN AMATEURVOETBAL 
UITGESTELD TOT 31 DECEMBER

Wat er eigenlijk wel aan zat te komen 

is nu ook zo goed als zeker: in zowel 

de nationale als de provinciale reeksen 

van Voetbal Vlaanderen en de ACFF 

zal de competitie volledig stilgelegd 

worden tot (minstens) 31 
december.

https://www.facebook.com/jeugdksav/
https://www.facebook.com/jeugdksav/
https://www.facebook.com/jeugdksav/
http://www.facebook.com/


Man in de kijker

Deze maand is Alois Sels onze Man in de kijker. Alois is altijd een

monument en dragende kracht geweest binnen onze jeugdwerking,

en zeker bij de allerkleinsten. Naar aanleiding van zijn 79e verjaardag

op woensdag 11/11/20 zetten we hem in de kijker.

1) Hoe en wanneer ben je in het voetbal verzeild geraakt?

Als jongeling was ik reeds vroeg aangegrepen door de

voetbalmicrobe. Dat betekende dat ik als Stelenaar bij de ‘Vrije

Mannen’ in Oosterlo ging voetballen. Gedurende een tiental jaren

mocht ik bij die zeer gezellige ploeg in het eerste elftal spelen. Helaas

kreeg ik als 30-jarige ernstige rugproblemen. Vermits ik zelf niet

meer mocht en kon ‘sjotten’ werd ik vanaf toen jeugdtrainer.

Gedurende 3 jaren was ik er trainer bij de miniemen, kadetten en

scholieren. Ik had dus het genoegen om daar alle jeugdspelers te

trainen. Een fijne periode in mijn trainersloopbaan. Vermits mijn

oudste zoon Wim toen 8 jaar was, en er in Oosterlo weinig spelertjes

waren om een ploeg te vormen, en ik als onderwijzer – samen met

Ludo Bollen, mijn helaas te vroeg overleden collega en vriend – in

Holven woonde, was het beetje normaal dat ik door Verbroedering

Geel gevraagd werd om in Geel jeugdcoach te worden. Gedurende 20

jaren was ik trainer en jeugdcoördinator van de provinciale en

gewestelijke preminiemen, miniemen en kadetten. Het waren de 80er

en 90er jaren toen de U7 tem U21 nog niet uitgevonden waren.

2) Heb je talenten zien passeren?

Met enige trots durf ik wel te zeggen dat ik als trainer van de 
provinciale miniemen achteraf bekende namen, zoals Joos Valgaeren 
ex-speler KV Mechelen- Roda JC – Celtic Glasgow en Brugge en een 
zekere Robby Vandeweyer, beter bekend in Geel en achteraf van 
Westerlo – Beerschot en Verbroedering Geel, kon coachen. Beiden 
werden meerdere jaren profspeler. Het is fijn om vast te stellen dat er 

verschillende van onze eigen jeugdspelers een mooie carrière 
uitgebouwd hebben in Genk, PSV, Gent en Standard. Verschillende 
van onze eigen jeugdspelers konden ook doorstoten naar ons eerste 
elftal. Vermits wij op provinciaal niveau spelen met onze jeugd is er 
veel talent aanwezig in SAV. Voor onze spelers(tjes) is het 
aangenaam om in een familiale en gezellige sfeer te kunnen sjotten.
Ondertussen hebben vele enthousiaste vrijwilligers een prachtige 
accommodatie uitgebouwd. Het Sultan stadion is gewoonweg een
Pareltje. Chapeau daarvoor !

3) Heb je vrienden gemaakt binnen het voetbal?

Vermits ik jeugdtrainer was van V Geel en wijlen Ludo Bollen jeugdtrainer van SAV, werd er op

maandagmorgen alleen over voetbal gesproken. Mede dankzij Ludo ben ik achteraf nog gedurende 18

jaar met veel enthousiasme jeugdtrainer geweest van de allerkleinste voetballertjes van St Dimpna. Vele

debutantjes en duiveltjes heb ik het ABC van het voetbal geleerd. Mede dankzij de hulp van vele

hulptrainers, zoals Marc Aerts, Tim Gillis, Jens Vansant, Yves Verstrepen, Jordi Gilis, Jos Biesemans en

vele anderen, genoot ik er intens van om die kereltjes, ondanks veel regen en kou, te trainen op

woensdagnamiddag en ze in het weekend te coachen.

Dit voor wat betreft mijn carrière als jeugdtrainer.

Mijn oudste zoon Wim zou ook meerdere jaren de zwartwitte kleuren van SAV verdedigen. Hij maakte

zich niet alleen in het eerste elftal verdienstelijk, maar zou ook meerdere jaren de preminiemen trainen

en de juniors zelfs kampioen laten spelen.

4) Kom je soms nog op SAV?

Gedurende vele jaren ben ik nu actief als supporter

van de ‘eerste ploeg’ van KSAV. Helaas ben ik nu owv

mijn mindere mobiliteit gedwongen om mij te

beperken tot de matchen van de U15, waar ik

gelukkig mijn kleinzoon Ruben Aerts nog kan zien

spelen.

Met veel plezier kijk ik terug op mijn goedgevulde

carrière als jeugdtrainer en ik zal steeds een fervente

fan blijven van de gehele KSAV familie.

Fijn dat ik dit nog eens allemaal kon vertellen.

Veel succes aan KSAV,

Groetjes,

Aloïs Sels


