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KSV-NEW-LOOK 2019-2020
KSV Temse sprankelt en bruist! Deze evaluatie mogen we zeker maken nu
het seizoen echt uit de startblokken is geschoten. De nieuwe koers die KSV dit
seizoen vaart, zorgt zeker voor een grotere toenadering en samenhorigheid
tussen de jeugd en het eerste elftal. De spelers zijn nog meer dan vroeger
aanspreekbaar. Bij iedereen die nauw aanleunt bij het eerste elftal; de spelers,
staf, supporters en bestuur wordt elk punt met heel veel enthousiasme
onthaald, wetende dat er door iedereen zeer hard voor geknokt werd. Want
intussen beseft iedereen dat sportieve successen dit seizoen vooral kunnen
behaald worden vanuit een collectief sterke prestatie.
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Ook de jeugd zet nog steeds stappen naar een nog betere en individuele
benadering van onze jeugdspelers. De diverse projecten die de voorbije
seizoen opstarten zoals de Blue White Development, de Blue White Talents
Academy… kampten in de beginfase met wat kinderziektes. Dit seizoen
zetten we in op een betere omkadering zodat de praktische uitwerking op
het veld meer en meer vorm krijgt. De positieve kritieken op onze projecten
motiveren de TVJO’s om het vele extra werk er bij te nemen. En het stopt
niet bij deze projecten. De jeugdspelers worden op geregelde tijdstippen
gemeten en gewogen, ontvangen hun persoonlijk voetbalpaspoort enz.
Onze voetbalschool op zondag; de Pannaschool boomt als nooit tevoren. Er
schrijven ook steeds meer spelers van andere clubs in. Al deze zaken zijn
nodig om de kinderen een maximaal voetbalplezier te garanderen en hun
hopelijk voor te bereiden op een carrière in het eerste elftal.
Als club staan we op korte termijn voor enkele belangrijke uitdagingen. Te
beginnen met het aanvragen van de licentie voor tweede amateur, de reeks
waarin we toch willen blijven voetballen. Een stap in het onbekende want
we worden hiermee voor het eerst geconfronteerd. Anderzijds denken we
voldoende gewapend te zijn om de licentie in de wacht te slepen. En op
iets langere termijn zal ook de jeugd terug het interprovinciaal drie sterren
label moeten behalen. Hier kunnen we wel terug vallen op het vorige
auditdossier en onze ervaring. Maar stilstaan betekent in dit geval letterlijk
achteruit gaan. De normen opgelegd door de KBVB worden telkens strenger.
Door het aantrekken van gediplomeerde trainers, het stimuleren van onze
jeugdtrainers om extra opleidingen te volgen en nu al bezig te zijn met de
audit van 2020 zijn we wellicht voldoende gewapend om ook deze audit
uitdaging tot een goed einde te brengen.
Achter de schermen werken we ook aan enkele projecten die het verblijf
op KSV voor iedereen aangenamer kunnen maken. Dit voorlopig nog even
als een teaser. Meer concreet nieuws van zodra we hiermee effectief aan de
slag kunnen gaan en een timing is er nog niet echt. We willen niet verder
springen dan onze stok lang is. En dat gaat het over enerzijds de financiën
maar zeker over de beschikbare tijd die de bestuursploeg nog aan extra
taken kan besteden. Want hier wringt nog wel het (voetbal)schoentje… om
sneller stappen te zetten hebben we meer man- en/of vrouwkracht nodig.
Dat het tekort aan vrijwilligers is uitgegroeid tot een maatschappelijk
fenomeen en zich niet beperkt tot de sport stemt tot nadenken en dreigt het
verenigingsleven op middellange termijn behoorlijk parten te spelen.
Maar dat zijn zorgen voor later. Laat ons nu met vereende krachten verder
werken om KSV nog meer te doen sprankelen.
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combinatie met onze performante digitale tools
garanderen een resultaatgerichte aanpak. Zo
bouwen we samen aan jouw succes.
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Family Day zorgt voor lachende gezichten

“Een goede voorbereiding
is het halve werk”

soundcloud.com/disco-dasco

De regeneditie van vorig jaar leek op acht september een vervolg te gaan krijgen. Maar toen rond negen uur de
voorbereiding startte, klaarde ook de hemel op. Van een meevaller gesproken.

Zo een Family Day zorgt telkens voor wat gezonde stress bij de organisatie. Een goede voorbereiding staat niet
altijd garant voor succes, maar dat was deze keer gelukkig wel het geval. Om tien uur stipt arriveerden de eerste
spelers aan het lokaal van de Zaatschieters voor de fotoshoot. We kozen deze keer voor een externe partner
zodat we aan de spelers ook individuele foto’s kunnen aanbieden. Gedurende de ganse sessie was het een
gezellig komen en gaan van spelers begeleid door hun trainers en hun afgevaardigden. Hier en daar was er nog
een kledijtechnische aanpassing van shorts, kousen of zelfs shirts nodig maar dat kon het enthousiasme niet
temperen en bracht de strakke timing niet in het gedrang.
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Ook het culinaire luik verliep vlekkeloos. Ook hier bewees de grondige voorbereiding absoluut haar nut. Dikke
pluim aan Ivan en de ouders van de U14 die instonden voor de bediening, het afruimen… En wat dan gezegd van
onze U19 en beloften die op een zeer voorbeeldige en professionele manier assisteerden.
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Tussendoor werkten we nog onderlinge voorwedstrijden af en signeerden de A-kern spelers de ploegfoto’s. Tijdens
de rust volgde de voorstelling van alle jeugdploegen en huldigden we de winnaars van de eerste KSV Challenge.
De opdracht bestond erin om de bal van de grond te houden met verschillende lichaamsdelen. De KSV-winnaars
waren Mauro De Graeve (U12), Robbe De Block (U13), Milan Cuyt (U14) en Roy De Winter (U15).
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Als klap op de vuurpijl versloeg ons fanionteam Menen met 1-0. Een fantastiche afsluiter van een al even
fantastische Family Day.
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Interview met de goedlachse Ernest Nfor

“Ik wil de jonge spelers
ervaring bijbrengen”
Verrassing in het begin van de transferperiode. Ernest Nfor, een naam als een klok in voetballand, onderschreef een
overeenkomst bij Temse. En dat te weten dat Temse vooral op jeugd zou inzetten.
Een dertiger, ex-prof, paste niet echt in het plaatje.

Hoe komt u in Temse terecht?
Ernest Nfor: Het waren de coach en de manager die
me contacteerden en me hun nieuw project hebben
toegelicht. Ik was meteen mee in het verhaal en het
leek me wel iets om mee te werken aan zo’n verhaal.
Bovendien besef ik ook dat ik niet meer zo jong ben
en dus stilaan een stapje terug moet zetten. Voor
het topniveau ben ik afgeschreven, dat ondervond
ik al wanneer ik vorig seizoen bij Brakel voetbalde.
Bovendien heb ik een familie en drie kindjes. 2de
amateurklasse zou het hoogst bereikbare zijn. Het
werd dus Temse.
Wat vindt u van het niveau in 2de amateurklasse?
Ik voetbalde vorig seizoen bij Olsa Brakel en dat was
toen hetzelfde niveau. Wat dat betreft is het geen
onbekend terrein. Het niveau in de reeks is vrij hoog.
Er wordt meer verwacht in de duels en er wordt ook
vrij krachtig voetbal gespeeld maar ik vind het een
positieve trend. Voor mezelf is deze reeks ideaal.
Bovendien volg ik de lessen om Uefa B-trainer te
worden en dat combineren met voetballen op dit
niveau is haalbaar. Voor mij is dit een ideale reeks.
Wat vind u van de ploeg, club, KSV Temse?
Het is een nieuwe ploeg met veel jeugdspelers die
weinig of geen ervaring op dit niveau hebben. Luyckx,
De Pauw, Schürmann, Verbist, Godfroid en ikzelf
moeten voor de ervaring zorgen. Het is aan ons om
de jongeren beter te maken en in de loop van het
seizoen te laten groeien. Wees gerust, er is nog heel
wat werk vooraleer iedereen het niveau van de reeks
onder de knie zal hebben.
Welk is uw taak in het new look KSV?
Ik moet een verlengstuk zijn van de coach op het
terrein. Ik moet de spelers helpen en hen de tactiek
meer leren begrijpen. Die jongens ervaring bijbrengen
en dan samen iets goed te brengen.
Hoe ver kan KSV komen met deze ploeg?
Dat hangt ervan af hoeveel progressie iedereen
maakt. Wil iedereen hard werken dan zullen we
sneller groeien. Maar iedereen moet wekelijks top
zijn of anders loopt het fout af. Dat ondervonden
we tegen Merelbeke maar ook vorige week tegen
Gullegem. Jammer want nu komt er pas een moeilijke
periode aan. Te beginnen tegen Knokke maar nadien
volgen Racing Gent en Ronse. Oktober is een moeilijke
maand. De kalendermaker heeft ons niet gespaard
in deze periode. Opgelet, we moeten niet panikeren
want we kunnen beter dan tegen Gullegem.

Wat betekent zo’n seizoen bij KSV voor een “topper”
zoals Ernest Nfor?
Een topper? Neen, ik heb geen grote carrière
gemaakt. Laat ik dus maar bescheiden blijven. Mooie
carrières zijn deze zoals De Bruyne en Lukaku maar
daar ben ik nooit toe geraakt. Maar ik treur niet. Ik
speel nu bij Temse en geniet nog meer dan voorheen
van het voetbal. Het is niet omdat ik nu in tweede
amateurklasse speel dat ik moet zitten kniezen. Er
wordt hier goed gevoetbald en er kunnen nog heel
wat mooie dingen op mij afkomen. Ik wil er hier een
sportief hoogstaande maar ook plezante tijd van
maken.
© Dirk Van Bruysel

Sander Gustin
Sports Physical Therapy
Rev. is een groepspraktijk van ambitieuze kinesitherapeuten, gesticht in
1996 door David Bombeke en geleid door David zelf, samen met medeeigenaar Leen Van Damme. Vandaag kunnen wij onze diensten
aanbieden op twee locaties: in Beveren-Waas, ons recovery center en
in Antwerpen, ons performance center.
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Coach Van der Straeten over zijn KSV-avontuur

“We zullen moeten vechten
voor resultaten”
Hoewel er een zweem van onzekerheid over KSV Temse hing en pakweg alle kernspelers de club hadden verlaten, heeft
Yves Van der Straeten onverwacht getekend voor een verlengd verblijf aan de Schoolstraat in Temse.

U moest met lede ogen aanzien dat de spelerskern
werd afgeroomd. Nooit gedacht om zelf te
vertrekken?
Yves Van Der Straeten: Ik heb inderdaad enkele
aanbiedingen gekregen en ben ook met enkele clubs
gaan praten maar uiteindelijk heeft Alain Vereecke
me kunnen overtuigen om mee in het nieuwe project
te stappen. En ik ben niet ontevreden ook al weet ik
dat het een hele uitdaging zal worden.
Op het moment dat u besloot in Temse te blijven
was er inderdaad weinig over van vorig seizoen.
Zeg maar gerust dat we vanaf nul opnieuw moeten
beginnen. Gelukkig bleef de entourage omzeggens
dezelfde. Het bestuur bleef en in de sportieve staf
verliet alleen hulptrainer Chris Van Trappen ons. Jan
Van Roy is keeperstrainer gebleven en Gert Huyghe
schoof van T3 naar T2. Hij heeft een goede band met
de jeugdploegen. Ik werkte ook al samen met hem
wanneer hij het beloftenteam leidde. Dat ik T1 ben
gebleven betekent trouwens ook dat het opzet en
de manier van werken in de ploeg niet veranderd is.
Er was dus wel wat stabiliteit. Maar de uitdaging is
inderdaad erg groot. We moesten een gans nieuwe
ploeg klaarstomen voor een extra jaartje in 2de
amateurklasse. Niet evident.
Er stond op een bepaald moment inderdaad
helemaal niks meer.
Inderdaad helemaal niks. In het nieuwe project was
afgesproken dat het budget omlaag moest zodat we
het met jongeren zouden moeten trachten te rooien.
Er werden jongens teruggehaald die vroeger de jeugd
bij Temse hadden doorlopen, en andere jongens
werden uit de beloften naar de A-kern overgeheveld.
Echte A-kernspelers waren er niet meer. Dat veel
van die jongens talent hebben staat echter buiten
kijf maar het is natuurlijk zo dat zij eerder nooit
een ploeg moesten dragen. Jongens die vorig seizoen
invielen konden terugvallen op ervaren spelers en
dus rustig meedraaien in een goeddraaiende ploeg.
Nu wordt geacht dat ze zelf de ploeg dragen.
Dat maakt dat Temse ook een ander spelconcept zal
moeten spelen.
We gaan het nog meer dan vroeger moeten hebben
van werkkracht en wedstrijdmentaliteit. We zullen
moeten vechten voor positieve resultaten. Om
punten te pakken zullen de jongens wekelijks top
moeten zijn. Wedstrijdmentaliteit en inzet moeten
geen honderd procent maar honderdvijftig procent
zijn.

Toch werd er aan het einde van de transferperiode
nog wat gesleuteld aan de kern.
Door de malaise bij Bornem hebben we zes spelers
van hen kunnen aantrekken. Allemaal jongens
uit de regio die jong zijn en het niveau in tweede
amateurklasse zouden moeten aankunnen. Maar
tijdens de oefenwedstrijden bleek al snel dat dit niet
genoeg zou zijn. Daarom hebben we nog wat ervaring
binnengehaald. Godfroid en Nfor maar vooral het
duo Schürmann – De Pauw. Dit centrale duo van SintNiklaas kan de ploeg naar een hoger niveau tillen. Zij
moeten de ervaring brengen in een groep die vooral
uit jongeren zal bestaan.
Jullie werden opnieuw in de A-reeks ingedeeld. Een
voordeel?
Dat zal de toekomst uitwijzen. Feit is dat we er één
seizoen weg zijn geweest en dat we in de B-reeks
voor sportieve verrassingen kwamen te staan. Maar
uiteindlijk is het allemaal goed verlopen. Nu staan we
opnieuw in een reeks waar we veel spelers en trainers
kennen. We kunnen dan ook een beter beeld vormen
van de ploegen. Misschien kunnen wij wel een beeld
vormen van hen maar is dat omgekeerd minder.
Onze tegenstanders zullen KSV Temse moeten leren
kennen. Bij ons liggen de accenten dit seizoen iets
anders.
We zijn nu een maand verder en wat heb je al
geleerd?
Onze start was beter dan verwacht maar omdat de
resultaten zo goed waren worden we steeds meer
gescout en voor vol aanzien. Onze tegenstanders
zijn nu gewaarschuwd. Feit is dat we het wekelijks
moeten forceren door alles te geven en dat lijkt me
moeilijk. Iedereen moet inderdaad wekelijks top zijn.
We moeten er wekelijks staan. Willen we punten
pakken dat moet de winnersmentaliteit aanwezig zijn
en alles moet kloppen. Tegen Merelbeke en Gullegem
was het zwak en dat zag je aan het scorebord. Dat
we tegen Mandel United verloren is dan weer een
verschil aan kwaliteit. We verloren wel maar ik zag
een knokkende ploeg en dan ben ik tevreden. Ik blijf
trouwens vinden dat dit de enige manier zal zijn om
ons boven het maaiveld te hijsen.
© Dirk Van Bruysel

