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KSV-NEW-LOOK 2019-2020
Het voorbije seizoen werd gekenmerkt door veel onzekerheden en veel
gepalaver met als doel het schip te water te houden. Om budgettaire
redenen werd meegedeeld aan de volledige spelersgroep dat zij andere
oorden mochten opzoeken gezien er op dat moment, in de periode van
januari-februari, nog geen klare wijn kon geschonken worden naar het
huidige seizoen 2019-2020 toe. De spelersgroep en sportieve staf reageerden
hier zeer ontgoocheld over maar zij respecteerden en begrepen de beslissing
ten volle. Na een positief intern overleg werd er zowaar verder geknokt door
iedereen tot de laatste minuut van het kampioenschap met het mooiste
resultaat dat de club ooit behaalde als gevolg: de derde plaats in de 2e
Amateurreeks of het 3e nationale van enkele jaren geleden.
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Nadat op 1 april door het huidige bestuur beslist werd om zelf verder de
kar te blijven trekken maar dan wel aan een gehalveerd budget, kreeg dit
een enorm warme reactie van iedereen die iets met KSV Temse te maken
had. Er werd geopteerd voor meer regionale spelers, spelers met een KSVverleden, eigen opgeleide spelers trachten te laten doorstromen, kortom
de algemene werking binnen de club kreeg een boost en de verbondenheid
tussen jeugd en seniors was nimmer zo intens.
We zijn nu 5 maanden verder en stilletjes aan krijgt het nieuwe KSVNEW-LOOK enige vorm. Onder de deskundige leiding van coach Yves van
der Straeten en zijn staf werden gedurende deze periode vele spelers
uitgenodigd om kennis te maken met de club en om hun kunnen te laten
zien. Iedereen was werkelijk verbaasd dat ondanks de gewijzigde koers,
er nog zoveel interesse was in onze mooie club. Oefenmatchen maakten
echter ook duidelijk dat wij het jonge geweld niet aan hun lot mochten
overlaten en de club zocht naar enkele ervaren spelers die zich geroepen
voelden om mee te stappen in dit nieuwe project. Temse profiteerde van
een algemene voetbalmalaise binnen onze regio om zijn kern stilletjes
aan sterker te maken en pokerde in feite tot op de laatste dag van de
aansluitingsperiode.
De aangename persvoorstelling op 29 augustus in de gebouwen van de
firma Lembreghts, gaf een positief gevoel aan éénieder. De visie werd
nogmaals uit de doeken gedaan en burgemeester Luc de Ryck keek met
voldoening naar de Temse-verankering die zichtbaar was bij het voorstellen
van de spelersgroep en sportieve staf. Een duidelijke mix van jeugd
gekoppeld aan ervaring met een grote diversiteit binnen het team dat nu
reeds voor elkaar door het vuur gaat. Kortom, KSV is klaar om er in te
vliegen en er keihard tegen aan te gaan! Wij hopen met zijn allen op een
rustig maar tegelijkertijd ook een boeiend en leerrijk 2019-2020. Het behoud
was en is algemeen de eerste betrachting maar het geloof in eigen kunnen
begint de laatste weken toch wel beetje bij beetje te groeien…
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Sportieve groeten!
Alain Vereecke
Algemeen manager

Verantwoordelijke Jeugdopleiding Bart Claus
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Het zijn boeiende en leuke tijden op KSV Temse. Het nieuwe verhaal dat we
met z’n allen schrijven is er één waarin de jeugdopleiding meer en meer
centraal komt te staan. We willen ons opnieuw lokaal verankeren én spelers
uit de Blue White Academy laten doorstromen richting het A-elftal hetgeen
tot nu toe toch te weinig is gelukt. De terugkeer van jeugdproducten zoals
Kenan Agar en Vin Vercouteren en de doorbraak van Mo Siali zijn tekenen
aan de wand. Het geeft aan waar we naartoe willen en hoe ons beleid er de
volgende jaren zal uitzien. Jeugdspelers op KSV Temse kunnen nu de reële
ambitie hebben om in het basiselftal van de eerste ploeg te komen op 2de
Amateurniveau en dat is enorm belangrijk. Dit doen we eens te meer met
de focus op de individuele ontwikkeling binnen het teamverband.
De belangrijkste vaststelling is dat we deze keuze voor lokale spelers en
spelers uit de eigen jeugdopleiding samen genomen hebben. Het A-elftal
en de jeugdopleiding hebben nog nooit zo dicht bij elkaar gestaan. De
functies en dagdagelijkse inzet van Luc Daelman (coach Jong KSV), David
Van Buggenhout (T3 en Coördinator bovenbouw), Gert Huyghe (T2 en
voormalig coach Jong KSV) en Algemeen Manager Alain Vereecke zijn
hiervoor onontbeerlijk. Het is aan onze sterke ploeg van jeugdcoaches en
coördinatoren om onze jeugdspelers conditioneel, technisch, tactisch en
mentaal klaar te stomen voor het grote werk.

Trainer Jong KSV Temse Luc Daelman
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Een zestal jaar geleden ben ik onder impuls van toenmalig TVJO Robin
Hellemans - die me weggeplukt had uit Waasland-Beveren - aan de slag
gegaan als jeugdcoördinator voor de onder- en middenbouw. Naast deze
functie was ik ook technisch coördinator en ben ik tevens pionier geweest
om onze spelers op technisch vlak beter te maken. Samen met de trainers
deden we dat onder de vorm van wekelijks technische trainingen te
begeleiden en te organiseren. Vanuit deze insteek is onze pannaschool
opgericht door David Van Buggenhout en zijn deze trainingen verder
geperfectioneerd tot een groot succes.
Nadat Robin wegens werkverplichtingen gestopt was, ben ik samen met
Bart Claus een tweetal jaar Technisch Verantwoordelijke geweest voor
de gehele Jeugdopleiding (TVJO) van KSV Temse. Geruggesteund door
het bestuur hebben we de sportieve bouwstenen gelegd om een betere
jeugdwerking en trainersstaf uit te bouwen (nieuwe trainers binnenhalen,
voorbereidingen van de audit uitwerken, samenwerkingsakkoorden
opzetten met Bazel, …). De laatste 2 jaren ben ik me terug actief meer gaan
toeleggen op het trainerschap binnen het “11 tegen 11-gebeuren”, het eerste
jaar gecombineerd met de functie van TVJO. Vorig seizoen was ik naast
trainer, ook nog hoofd van de jeugdscouting.
Voor mij persoonlijk is het althans een opportuniteit om deze nieuwe
“uitdaging” aan te gaan en ik zal me hiervoor ten volle engageren. Het is dan
ook mijn betrachting om deze jonge spelersgroep naar een hoger niveau te
tillen op zowel technisch, tactisch en fysisch vlak als qua mentaliteit met
als doel de doorstroming te garanderen naar ons fanionteam, wat wel zeer
duidelijk de focus is anno 2019-2020.
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Interview met nieuwe aanvoerder Steven Schürmann

“KSV Temse heeft mij
positief verrast”
Tien jaar lang was Steven Schürmann de rots in de branding bij de buren van Sportkring Sint-Niklaas. Net nu de minzame
Vlaams-Brabander een meubelstuk dreigde te worden aan de Meesterstraat maakte hij de overstap naar rivaal
KSV Temse.

Steven Schürmann: Omdat ik de club, en in uitbreiding
de ploeg, niet meer herkende. Na het opzijzetten van
Guido Van Lijsebetten ging het volledig de verkeerde
kant uit met Sint-Niklaas. We voelden de bui al
snel hangen maar hoopten toch dat het tij nog zou
keren. Dat gebeurde echter niet en bij een zoveelste
akkefietje op het einde van het seizoen heeft men ook
aan de Meesterstraat geoordeeld dat de tering naar
de nering moest gezet worden. Er bleef nog weinig
over van Sint-Niklaas en uiteindelijk ben ik, samen
met Niels De Pauw naar Temse gekomen.
En hoe is de overstap naar de grote rivaal u tot nu
toe bevallen?
Ik moet eerlijk toegeven dat Temse mij positief heeft
verrast. Hier staat een structuur en de organisatie
die men hier neerzette mag gezien worden. Temse
is duidelijk een club zonder zorgen en alles is hier
van A tot Z verzorgd. Alles dus en dat mag je zelfs
ruim stellen. Hier wordt veel ingezet op de jeugd
maar ook de entourage van de ploegen wordt niet
vergeten. Zelfs de terreinen kan je bij de betere van
de reeks noemen. Neen, Temse heeft ogenschijnlijk
een flinke stap teruggezet maar het is en blijft een
geoliede machine. Dat alles maakt dat de overstap
van Sint-Niklaas naar Temse makkelijker is verlopen
dan ik ooit had durven denken. Tien jaar Sint-Niklaas
cijfer je niet weg maar nog eens: Sint-Niklaas is veel
veranderd.
Ook Temse onderging de voorbije maanden een
metamorfose.
Ja maar toch staat er hier iets. Alain Vereecke is de
rode draad door de club maar sportief kunnen we
terugvallen op een stevige technische staf die haar
strepen al heeft verdiend. Yves Van der Straeten is
gebleven net zoals Jan Van Roy, de keeperstrainer.
Als T2 schoof Gert Huyghe een rij naar voor en dat is
dan weer goed voor de jeugd want hij was jarenlang
beloftentrainer.
Hoe hoog mag je mikken met dit KSV?
We moeten ten alle tijd realistisch blijven. We
speelden een goede bekercampagne maar mogen ons
daar niet blind op staren. Temse is deze zomer vanaf
nul herbegonnen en wil in de toekomst de banden
met de regio nauwer aanhalen. Er wordt dan ook
veelal gewerkt met jongens die een band hebben met
Temse. De helft van de kern bestaat uit zo’n jongens.
Daarnaast zijn er nog een flink aantal van de regio:
Sint-Niklaas, Hamme, Sint-Gillis-Waas en net over
de brug Bornem. Die verankering met de regio is iets
waar veel wordt op ingezet. Bovendien is werken met
jongeren dan weer positief om hen met het grotere
werk kennis te laten maken. Jeugd beter maken is één

van de objectieven van iedereen die Temse nauw aan
het hart ligt.
Maar natuurlijk moeten we ook de nadelen daarvan
zien. Temse zal het dit seizoen wellicht niet met
academisch voetbal moeten doen maar het vooral
moeten hebben van de mentaliteit tussen de lijnen.
Wanneer die mentaliteit goed is en we een blok
kunnen zetten dan moeten we in staat geacht worden
een rustig seizoen te spelen.
Al was het tijdens de voorbereiding vrij snel duidelijk
dat het “new-look” Temse een ruggengraat miste.
Dat had iedereen vrij snel gezien en daarom ook
werd al vrij snel wat ervaring binnengehaald. Niels
De Pauw en ikzelf moeten achteraan voor de ervaring
zorgen. In het middenveld hebben we Godfroid en
in het aanvallend opzicht zijn Nfor en Ndongala de
mannen die ervaring moeten brengen. Nu is het aan
ons om de jonge jongens te sturen en beter te maken.
Wij moeten voor de rust in de ploeg zorgen en zo
nodig de jongeren coachen. In Oudenaarde lukte dat
aardig en in Lommel één helft. In de competitie is het
zaak om die focus een ganse match vast te houden.
Bij de ploegvoorstelling opperde Alain Vereecke dat
het met deze ploeg mogelijk moet zijn om een rustig
seizoen te spelen. Wie zie jij als titelkandidaat?
Vooral Knokke en Mandel zijn ploegen die zichzelf
tot de kandidaten hebben uitgeroepen. Het zijn op
papier de sterkste ploegen. Kort daarop volgen nog
Oudenaarde en Ronse. Achter die ploegen volgen
er dan een dozijn ploegen die voor de ereplaatsen
strijden. Op die laatste reeks kan ik geen namen
kleven. Er zijn in deze reeks zelfs geen zwakkere
broertjes. Zelfs tegen de ploegen die onderaan
bengelen, en die zullen er zeker ook zijn, is het steeds
opletten. In 2de amateurklasse moet je top zijn voor
elke wedstrijd want anders krijg je slaag. Het is aan
de ervaren spelers in onze jonge groep om iedereen
zich daarvan bewust te maken. Wekelijks een
ongebreidelde inzet tonen en voluit voor elke meter
knokken moet ons handelsmerk worden.

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.
Klapperstraat 22A
B-9120 Beveren-Waas

GSM +32 476 58 41 56
TEL +32 3 775 62 05

sander@rev-training.com
www.rev-training.com

KSV Temse strandt in vijfde ronde Crocky Cup

“Progressie goed zichtbaar
in bekercampagne”

Oudenaarde – KSV Temse 1–2
KSV Temse pakt een onverhoopte maar tegelijkertijd dik verdiende overwinning bij reeksgenoot Oudenaarde in
de vierde ronde van de beker van België. De thuisploeg kreeg het balbezit en Temse zette hier eerst en vooral een
goede organisatie tegenover en keek ietwat de kat uit de boom. Na een half uur kwam het warempel op een 0-1
voorsprong via Frank Ndongala die op kracht een opening forceerde en deze knap afwerkte naast een tevergeefs
grabbelende Griffin de Vroe. Na de openingstreffer herstelde blauw-wit het evenwicht en golfde het spel goed
op en neer. Net voor de pauze brak Ndongala nogmaals uit en bracht de bal voor doel waarna Kenan Agar de
afvallende bal keihard in doel verlengde: 0-2 en ook de ruststand.

KSV Temse heeft de laatste seizoenen een sterke bekerreputatie opgebouwd. Twee seizoenen geleden sneuvelde blauwwit in de vijfde ronde tegen Cercle Brugge en vorig seizoen was ook al in de vijfde ronde Mandel United te sterk. Twee
keer een mogelijke topaffiche op een haar na gemist en ook dit seizoen was het net niet.

Na de pauze trachtte de thuisploeg nog meer druk op
de ketel te zetten, maar Temse ving hen vrij simpel op
en kreeg zelfs nog de grootste kansen via Mo Siali en
Hamza om de match volledig te beslissen. Onbegrijpelijk
werden deze allen de nek omgewrongen en diende KSV
Temse tot de laatste seconde te vechten om zekerheid
van kwalificatie te krijgen na de aansluitingstreffer op een
vijftal minuten voor het einde van de wedstrijd. het bleef
echter 1-2, een fantastisch resultaat.

KSV Temse - R.RC.d’ Etterbeek 2-0
KSV Temse knokte zich oververdiend naar de derde ronde van de beker van België. Het duurde echter tot in de
tweede helft vooraleer de thuisploeg een barst vond in de fysisch zeer sterke afweergordel van de bezoekers uit
Etterbeek. In de eerste helft miste blauw-wit wel reeds een strafschop via Ernest Nfor maar het bleef druk zetten
tot Hamza in de tweede helft zijn duivels ontbond en tweemaal scoorde met eerst een subtiele afwerking aan de
tweede paal op een perfecte flankvoorzet en de tweede goal was een heus pareltje met een knappe uithaal na
een persoonlijke uitbraak vanop de flank. De 2-0 bleef daarna op het bord, een billijk resultaat tegen een flink
uit de kluiten gewassen tegenstrever en dit ondanks het uitvallen van Steven Schurmann tijdens de opwarming
voorafgaand aan de wedstrijd. Coach Yves van der Straeten zag bij momenten onevenwicht in zijn elftal door
enkele afwezigheden maar dit werd een ganse match gecompenseerd door veel goede wil en inzet. Alvast een
stap vooruit in het groeiproces en op naar de volgende ronde.

KSV Temse – Jong Zulte 2-1
De derde ronde werd een zware dobber voor het nieuwe KSV Temse. De eerste helft werd op een dartele en zeer
gretige manier aangepakt waarbij men enkele kansen kon creëren maar toch niet tot scoren kwam. Blauwwit was gevaarlijk via enkele uitbraken en diverse hoekschoppen maar de precisie ontbrak. Langs de andere
kant werd er ook niets weggegeven aan het bezoekende team dat zich voor een eerste provincialer meer dan
behoorlijk uit de slag trok en de lijn doortrok van vorige week toen het de 2e amateurclub Hamoir uitschakelde.
Ruststand 0-0.
Na de pauze kwamen de bezoekers op voorsprong. Niet onverdiend zelfs voor een bezoekend team dat een
versnelling hoger schakelde in de tweede speelhelft en volop zijn kans ging in een open duel. Temse had
ondertussen zijn ervaring mee tussen de lijnen gebracht met Nfor en Ndongala hetgeen zich vertaalde in enkele
fraaie offensieve bewegingen. Het was echter wachten tot er een duwfout gemaakt werd op Steven Godfroid in
het strafschopgebied en Kenan Agar de strafschop feilloos omzette in doel: 1-1. De veer brak bij de bezoekers en
KSV Temse rook haar kans. Het was invaller Frank Ndongala die met een geplaatst schot in de kruising de 2-1 op
het bord bracht. Blauw-wit, met enkelen op het tandvlees, vocht nog voor elke meter zo goed en zo kwaad als het
ging maar liep geen verdere averij meer op.

Lommel SK – KSV Temse 4-0
In de uitwedstrijd op het veld van Lommel toverde KSV Temse geen mirakel uit de hoed. Blauw-wit onderging de
wet van de sterkste tegen een gedreven profploeg die zich wilden revancheren voor hun mislukte competitiestart.
KSV Temse speelde vrank en vrij en kreeg via Ndongala zelf de allereerste kans in de wedstrijd. Oog in oog met de
thuisgoalie zette hij het leer aan de verkeerde kant van de paal. De thuisploeg stak hierop nog een tandje bij en
Temse holde bijwijlen achter een onbereikbare bal maar het bleef gretig en moedig meevoetballen tot het laatste
fluitsignaal.
Eindstand 4-0. Temse kijkt echter terug op een sterke bekercampagne en kan zijn focus vanaf nu op de competitie
leggen.

