KSAV secretariaat is gesloten tot
en met 15 januari 2021 !!!!

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

Geel heeft donderdag een van zijn markantste inwoners verloren:
Louis Vangenechten is op 89-jarige leeftijd overleden.
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http://www.ksav-stdimpna.be/

Hij zal enorm gemist worden.
Gisteren hebben we moeten afscheid nemen van een man die ons
aller zeer nauw aan het hart ligt. Il capo dei capi of moet ik zeggen de
Sultan van de Sultans, Louis Vangenechten. De man die zijn naam gaf
aan ons stadion. Een man en persoon waar alleen superlatieven zijn
leven overheersen, een levensgenieter pur sang met een hart van
goud. Zwart/wit waren zijn kleuren en dat zou iedereen geweten
hebben van de duiveltjes tot de bondsvoorzitter.
Bij iedere thuiswedstrijd was hij steevast op post maar wat hem zeker
zoveel vreugde bracht was onze jeugd te zien voetballen. Als ze
pekzwart van het veld kwamen zei hij spontaan:” goed geshot”, want
resultaat was voor hem ondergeschikt aan inzet en spelvreugde.
Lieve Sultan wat gaan we u missen maar weet dat mede dankzij u
duizenden kinderen, jeugd en volwassen hun weg vonden naar hun
favoriete tijdverdrijf en dat er nog duizenden zullen volgen. Dat kan
tellen als nalatenschap.
Een bedroefde maar oh zo dankbare voorzitter,

Naar aanleiding van de ingebruikname en inhuldiging van de schitterende accommodatie aan de
Eikevelden – het Sultanstadion – in de loop van 2013 bezocht ik als voorzitter van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond KSAV St.Dimpna.

Ik ontmoette er Louis Vangenechten, de Sultan. Ik was geïntrigeerd door de naam Sultan en sprak
hem erover aan na de officiële speeches. Het was een geanimeerd gesprek en het begin van een
jarenlange vriendschap.

Ik bezocht nadien verscheidene malen nog KSAV Sint-Dimpna onder meer op uitnodiging van de
Sultan. Het was telkens een aangenaam weerzien. Hij was een warme persoonlijkheid, vol van
verhalen. Door de mensen van de club werd hij op handen gedragen.

Nadien toen ik voorzitter was van Racing Mechelen nodigde ik hem uit voor een tegenbezoek op
Racing samen met een afvaardiging van KSAV St.Dimpna. Het werd een onvergetelijk dag.

Het ga je goed vriend.
Joost Knapen , Voorzitter KSAV Sint Dimpna.

KSAV St.Dimpna verliest met het overlijden van de Sultan één van zijn markantste figuren en een
belangrijke mecenas. Ik verlies een vriend.

Ik wens hiermede mijn condoleances over te brengen aan de familie van Louis Vangenechten en
KSAV St.Dimpna.

F. DE KEERSMAECKER
Oud-Voorzitter KBVB

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

Competitie amateurvoetbal start half februari terug op
Voetbal Vlaanderen besliste dat de competitie in de amateurreeksen half februari
mogen hervatten. Clubs van eerste nationale tot en met vierde provinciale mogen de
trainingen hernemen op 15 januari.
Als de coronacijfers gunstig evolueren gaat de bal voor eerste elftallen mannen en
vrouwen weer rollen in het tweede weekend van februari. Dit seizoen zal wel enkel de
heenronde worden afgewerkt. Na vijftien speeldagen duidt Voetbal Vlaanderen de
kampioenen, stijgers en dalers aan.
In de jeugdreeksen start de competitie een week eerder, dus op 6 en 7 februari.

Interview met hoofdsponsor Tom Corstjens Fintro Bank en verzekeringen.
Beste Tom welkom, het pleziert me u te hebben kunnen strikken voor ons maandelijkse
nieuwsbriefrubriek “ 5 vragen aan”.
1.

Tom kan je eens wat meer vertellen over je professionele activiteiten?
Bijna 30 jaar ben ik actief als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en als zelfstandig
kantoorhouder Fintro-bank. Een job die ik nog steeds met veel plezier dag na dag uitoefen dag
na dag, . Een beroep met een grote verscheidenheid van taken en waar (vandaag veilig)
contact met je klant centraal staat. Sinds 2 jaar komt daar het lokaal politiek mandaat bij.

2.

Fintro Geel en Verzekeringen Corstjens gaan al geruime tijd mee als hoofdsponsor van onze
vereniging, wat was voor u de belangrijkste reden om in zee te gaan met KSAV?
Ik leerde jullie club kennen als buur en kwam op bezoek als mijn neefjes bij jullie voetbalclub
gingen sporten. Het was iedere keer genieten van de sterke jeugdwerking en ik ervaarde
steeds meer en meer de dynamiek van het clubbestuur. Aangenaam om te zien hoe
vrijwilligers vol passie bijna al hun vrije tijd besteden aan de werking van KSAV. Ik zag jullie club
groeien en maakte de verhuis mee naar de Eikevelden. Schitterend wat KSAV daar gerealiseerd
heeft.

1.

Sinds enkele maanden ben je ook actief als schepen van Economie, financiën en personeel.
Geen lichte verantwoordelijkheid. Wat bracht je in de lokale politiek?
Als student was ik al actief binnen politieke jongerenverenigingen en volgde ik de Geelse
politiek op de voet. Mijn vader was gemeenteraadslid, een stevig politiek gesprek vond dan
ook regelmatig plaats. Als je echt van je stad houdt en je krijgt de mogelijkheid om samen
met je N-VA collega’s ook deel te nemen aan het bestuur van deze stad, dan kon ik daar echt
geen neen tegen zeggen. Mee sleutelen aan de financiële gezondheid van onze Stad, die
gezonde financiële structuur die nodig is om vrije tijd en sport te ondersteunen. Zorgen voor
een aangename werkplek voor onze honderden medewerkers en Geel als vierde grootste
industriestad van Vlaanderen verder economisch blijven boosten. Mooier kan je job toch niet zijn.

4.

Je bent regelmatig zelf aanwezig op de matchen van de eerste ploeg. Wat zijn volgens u de
taken van een sportvereniging zoals KSAV in het sociaalbeeld?
Je staat versteld welke belangrijke taak jullie vervullen als sportclub. Kinderen, jongeren en
volwassenen samenbrengen om actief te sporten. Fiere (groot)ouders die supporteren voor
hun club, hun zoon of dochter, niets mooier dan dat.
Samen nog een glas drinken om een overwinning te vieren of een nederlaag te verzachten.
De vriendschap te snuiven, te zien wat sport en het verenigingsleven doet binnen onze
maatschappij, haat of verdeeldheid kennen we hier niet. De sportvereniging is het instrument
voor andere doelstellingen dan alleen maar sporten. Ik heb het dan over de sociaalmaatschappelijke functie van de sportvereniging.

5.

Wat wens je KSAV toe voor volgend seizoen en waar zie je je buurtclub stranden dit jaar?
Bewust gaf ik in mijn antwoorden geen aandacht aan het pandemieverhaal.
Ik hoop dat we spoedig terug naar het normale kunnen gaan. Terug in massa te kunnen
sporten – supporteren en plezier maken. De inzet van alle vrijwilligers terug te kunnen smaken.
Ik hunker ernaar om mekaar terug een hand of een zoen te kunnen geven, hoelang is dit
inmiddels geleden? Ik hoop dat wij Gelenaren dit alleszins niet verleerd zijn.
Ik wens iedereen een schitterend 2021 toe.
Alles voor het sportieve, alles voor zwart/wit, alles voor Sint Dimpna.
Een club om als hoofdsponsor bijzonder trots op te zijn.

Na vele jaren in onderhandeling met de stad Geel is er (eindelijk) een eerste stap gezet om een extra oefenveld aan te leggen.

