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Woordje van manager Alain Vereecke
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“We blikken terug op een
geslaagde heenronde”
Beste supporter,
Na een budgettaire herschikking heeft onze club
enkele zware stormen doorstaan. Met gepaste fierheid
en trots blikken we vandaag dan ook terug op een
geslaagde heenronde. We hebben nu zeventien punten
op de teller staan, met nog een thuiswedstrijd tegen
Zwevezele voor de boeg. Daar had ik bij aanvang van
het seizoen voor willen tekenen.

www.bsttemse.be

Met een niet-aflatende gedrevenheid heeft onze
sportieve staf de voorbereiding op het huidige seizoen
aangevat. Het was immers opnieuw starten van nul,
zonder ook maar één kernspeler van vorig seizoen. Nu
de heenronde erop zit, zien we hier toch wel al zekere
resultaten van terug op de verschillende terreinen.

Ik wil alvast iedereen feliciteren die hiertoe zijn of
haar steentje heeft bijgedragen de voorbije maanden.
KSV Temse staat opnieuw op de kaart, misschien
met iets minder franjes, maar gestoeld op een sterker
fundament.
Op dat fundament moeten we nu verder bouwen en dit
allemaal samen. En dit begint van bij de allerkleinsten
tot bij de seniors. Iedereen heeft iedereen nodig om een
beter voetballer te worden en om een solidere club te
worden.
Ik wens u alvast een gezond en sportief 2020!
Alain Vereecke
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cop

FOOTDINNER KSV TEMSE - KFC MERELBEKE
Zaterdag 14 december
Traiteur SIVA
***
Aperitief vanaf 17u30
***
Kabeljauw op een bedje van spinazie en mousselinesaus
***
Springbok met warme seizoensgroenten en kubusaardappeltjes
***
Dessertbord van de chef
***
Koffie met een likeurtje tijdens de pauze
***
Belegde broodjes na de wedstrijd

Prijs
45.00 euro voor abonnementshouders
55.00 euro voor niet-abonnementshouders

Reserveren?
Bij Alain Vereecke, 0477 882 355 of alain@bsttemse.be

soundcloud.com/disco-dasco

www.akanta.be

FOOTBALL
www.stalenrijplaten.be

http://donckers.be

www.kwadro.be
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Jos Van Der Wilt denk nog niet aan stoppen
Jos, je bent intussen al even met pensioen?

“Ik hoop nog enkele seizoenen
op het veld te staan”
Deze maand zetten we een jeugdtrainer in de kijker. En de keuze viel niet toevallig op Jos Van Der Wilt, de
ouderdomsdeken onder de jeugdtrainers want hij rondde dit jaar de kaap van de 70. Jos begeleidt voor het derde jaar
op rij onze allerkleinsten (U6 en U7). Een gesprekspartner met een pak levens- en voetbalervaring. Kortom een boeiend
interview met Jos die ongeveer 50 jaar geleden de vraag kreeg van wijlen Fernand Schuerman om bij KSV Temse te komen
spelen. Dat lukte toen niet omwille van het vervoer maar we zijn geduldig op zijn komst blijven wachten!

Ja ik werkte bij Electrabel en stopte op mijn 59. Dat is
intussen al 11 jaar geleden.
Je hebt zelf een actief voetbalverleden?
Ik stootte bij Wintam toen uitkomend in derde
provinciale al snel door naar het eerste elftal.
Willebroek volgde mij en al op 19 jarige leeftijd
debuteerde ik daar in het eerste elftal. Een heel grote
sprong want oranje-zwart trad toen aan in derde
nationale. Toen ik ongeveer 25 was, verkaste ik naar
Bornem. Dat was wel speciaal want omdat ik toen
geen auto had, kwamen die mij voor elke training en
wedstrijd ophalen! Delta Londerzeel was eigenlijk de
laatste club in mijn actieve loopbaan. We maakten
daar in 3 jaar de sprong van tweede provinciale
naar bevordering (vierde klasse). Ik keerde nog terug
naar Willebroek-Meerhof maar toen was ik al fin de
carrière en speelde ik vooral nog met de beloften.

Stany Gzil. Eigenlijk was ik de enige die interesse had
in het jeugdvoetbal. Mijn medecursisten mikten op
een trainersloopbaan als T1 of T2.

Het voetbal heeft in al die jaren wel een ongelooflijke
metamorfose ondergaan?

En dat trainersdiploma wou je aan de praktijk
koppelen?

Dat is wel het minste wat je kan zeggen! Als ik zie
dat bijvoorbeeld bij de jeugd van KSV Temse nu een
groot deel van de bovenbouw met polars traint…
Zelf was ik een typische rechtsbuiten; klein, snel en
dribbelvaardig. Al maakte ik nog wel de overstap naar
het middenveld. Elke ploeg speelde toen met een
libero (laatste man) en een voorstopper. Na de match
verorberden we de gebakjes van de plaatselijke
bakker. Omdat ik niet bij kwam in gewicht kon ik
er makkelijk een stuk of 5 naar binnen werken! De
medespelers hielden zich in de kleedkamer meer
bezig met sterke drank en het roken van sigaren.

Bij Willebroek trainde ik ongeveer alle jeugdreeksen.
Ik was ook betrokken bij een project rond begeleiding
en training van beloftevolle jeugdspelers; vrij
voortuitstrevend voor die tijd. Toen de voorzitter daar
afhaakte maakte ik de overstap naar Bornem nu
enkel met de focus op de allerkleinsten. Daar bleef ik
6 seizoenen en dus nu ben ik aan mijn derde seizoen
bij het blauw-witte KSV bezig.

Uiteraard de vraag
voetbalherinnering

naar

een

memorabele

Doe dan maar de match voor de beker van België
op het legendarische Rocourt tegen toen een topper
in het Belgisch voetbal FC Luik (spelen nu in eerste
amateur). In een kolkende sfeer verloor Willebroek
daar voor 20.000 man met 3-2.
Je startte al vrij snel met je trainersopleiding?
Ik zal toen ongeveer 35 geweest zijn en volgde
meteen het ganse traject tot ik mijn A-diploma
op zak had. Als je toen zelf niet kon voetballen,
moest je al snel de opleiding staken ongeacht je
potentiële trainerscapaciteiten. Ik zat in een groep
met ronkende namen zoals Bert De Lamper (ex KSV
trainer), Wlodek Lubanski (sterspeler bij Lokeren) en

Zijn er zaken die je opvallen in de KSV jeugdwerking?
Absoluut! Dan denk ik aan de accommodatie met het
kunstgrasveld, de financiën die zeer correct geregeld
worden en de kameraadschap met ouders, trainers...
Maar vergeet ook niet de propere kleedkamers en
Ann die hiervoor dagelijks in de weer is. Dat lijkt voor
ons allemaal zeer evident maar dat is het allerminst.
En de toekomst?
Het werken met die kleine mannen geeft me extra
energie. Dus hoop ik nog wel wat seizoenen op het
terein te kunnen staan.
Jos dat hopen we samen met jou! Je ervaring is voor
KSV jeugd van onschatbare waarde. En aan wie
moet Simonne anders de Leffe verkopen?

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

ADVERTEREN IN DIT MAGAZINE?
De brochure zal 10 keer per jaar verdeeld worden via de bezoekers aan KSV Temse
alsook aan alle adverteerders die hieraan deelnemen.
Onze tarieven zijn voor 10 inlassingen
(maandelijks van zodra het seizoen van start gaat)
1/4 pagina: 125 euro | 1/2 pagina: 200 euro | 1/1 pagina: 300 euro

Evenementen op KSV Temse

We willen een echte
familieclub zijn
KSV Temse organiseert in de loop van het jaar verschillende evenementen. Traditioneel ligt het zwaartepunt in het
najaar met onder andere de pralineverkoop en het bezoek van een heilige man.

De spelers van onze KSV U6 tot en met U9 en natuurlijk ook hun
broers en zusjes keken er al weken reikhalzend naar uit. Zou de
Sint ook dit jaar een plaatsje vinden in zijn drukke agenda om
naar Temse af te zakken? Gelukkig bleek dit het geval en bij KSV
Temse zijn er geen stoute spelers! Zo kon iedereen in een goed
gevulde kantine genieten van het bezoek van de heilige man
op zaterdag 30 november. De kinderen werden getrakteerd op
pannenkoeken en chocolademelk.
De ouders kregen (boter)koeken voorgeschoteld.

Jaarlijkse pralineverkoop
De jaarlijkse verkoop van de pralines is het
extrasportieve event bij uitstek van KSV Temse! Moeilijk
te geloven maar de eerste verkoop organiseerden we
in 2003. Bedenker en bezieler van deze actie was onze
toenmalige jeugdvoorzitter Theo Van Hauwermeiren.
De stratenplannen die hij toen uittekende gebruiken
we nog steeds.
Tot vorig jaar verkochten we de pralines onder
de vorm van “zeevruchten”. Maar door een kleine
reorganisatie bij onze vaste leverancier bieden we dit
jaar de pralines als “hartjes” in een mix van witte, melk
en pure chocolade aan. Ze vallen in elk geval enorm in
de smaak.
Intussen verwierf onze pralines verkoop een vaste
plaats op de kalender. De deur-aan-deurverkoop

plannen we op 11 november. Alternatief is 1 november
wanneer wapenstilstand in een weekend valt waarin
er ook moet gevoetbald worden.
Maar deze actie gaat veel verder dan de deur-aandeurverkoop door onze U10 tot en met U17. De ganse
club werkt hieraan mee! De A-kern, de spelers van
de onderbouw via lijsten, de zelfstandige ouders,
onze voorzitter die jaarlijks een belangrijke afname
garandeert...
Kortom de pralineverkoop is een succesverhaal en
brengt jaarlijks wat extra geld in het bakje dat we
maximaal spenderen aan de aankoop van materiaal
zoals vorig jaar extra duivelsdoelen.
Bedankt aan iedereen die deze actie steunt of eraan
meewerkt! En vooral SMAKELIJK!

PROFICIAT MET
DE TITEL!

En daarna was het eindelijk zover! De Sint maakte zijn opwachting
in het gezelschap van maar liefst 3 Pieten! Wonderbaarlijk hoe
hij niettegenstaande zijn toch al gevorderde leeftijd over elke
speler iets wist te vertellen! En natuurlijk ontving elke speler een
leuk geschenk; een KSV muts voor de koude winteravonden of
de KSV drinkbus die ter gelegenheid van dit bezoek in première
werd voorgesteld

WIST-JE-DATJES
Na de onverwachte 4-3 nederlaag tegen Drogenbos leek de titeldroom verzwonden. De ruime 4-1 zege tegen
titelopponent Sint-Niklaas zette onze U19 opnieuw in pole position. En gisteren op Wolvertem klaarden we de klus!
Een 2-0 achterstand bogen we nog om in een 2-3 overwinning. En zo kon de titel met een zeer fraaie 33 op 42 toch
gevierd worden. Dikke proficiat aan de ganse U19 spelersgroep en de sportieve staf met
als trainer Peter Niersch.

samen
slim
ondernemen

Jong KSV won op 11 november opnieuw de Herwig Sport Cup (beker van het Waasland). In een
spannende finale waarin we pas in de slotfase de 1-1 scoorden, beslisten de strafschoppen over winst of verlies.
Sint-Niklaas miste 1 elfmeter en bij ons gingen ze allemaal tegen de touwen.

Cédric De Foer (U15) won de tweede KSV challenge “een nieuwe celebration voor Kenan Agar
wanneer hij scoort”. Hij werd samen met zijn ouders verwelkomt op een KSV-footdiner.

Op vraag van Voetbal Vlaanderen organiseren we vanaf maandag 24 februari de

Op zoek naar de beste partner
om mee te bouwen aan jouw succes?
SBB ondersteunt ondernemers en vrijberoepsbeoefenaars als een echte coach. Of je nu
start met je eigen zaak, deel uitmaakt van een groepspraktijk of een familiebedrijf runt, onze
specialisten begeleiden je in elke fase van je ondernemersverhaal. Ons persoonlijk advies
- op maat van elke klant - in combinatie met onze performante digitale tools garanderen

“physical coach”.

trainersopleiding

Intussen al een vertrouwd gezicht op de terreinen van het Fernand Schuermanstadion, Emiel Van Strydonck
ontfermt zich met brio over de inkom bij de thuiswedstrijden van onze Interprovinciale jeugdploegen. Bij de
thuiswedstrijden van het eerste elftal trekt hij ook nog het oranje steward hesje aan.

een resultaatgerichte aanpak. Zo bouwen we samen aan jouw succes.

SBB Boechout
Provinciesteenweg 436, 2530 Boechout
03 480 20 92 | antwerpen@sbb.be | www.sbb.be

Ze zijn er! De enige echte KSV drinkbussen naar een uitgekiend ontwerp van jeugdbestuurslid Geert Fransen.
Uiteraard met het nieuwe KSV logo maar de spelers kunnen ook hun naam op de bus schrijven! Eerstdaags te koop
in de kantine aan de democratische prijs van 5 EUR.
We schrijven nog steeds 2019 en toch maakt het bestuur al werk van het seizoen 2020 - 2021 .
Met de sportieve staf Yves Van Der Straeten (T1), Gert Huyghe (T2) en keeperstrainer Jan Van Roy werd al een
overeenkomst bereikt. En ook in het defensieve compartiment van ons fanionteam werden al flinke stappen gezet!
Doelman Chris Espeso, centrale verdedigers Niels De Pauw en Steven Schürmann en linkerflank Ward Huygens
voetballen volgend seizoen nog in de Schoolstraat.

VIGOR WUITENS HAMME - KSV TEMSE 0-2
Na enkele moeilijke weken knoopte KSV Temse opnieuw met de zege aan. En een belangrijke nog wel, want in de
Wase derby versloeg blauw-wit Hamme met 0-2.
Een academische avond werd het niet bij de Wuitens, maar KSV Temse toonde wel opnieuw karakater. Voor de
rust werd dat beloond met een dubbele voorsprong. Eerst werkte een thuisverdediger het leer in eigen doel. Op het
halfuur zette Al-Balahi blauw-wit met een loeier op rozen. Verder werd ook nog een kopbal van Agar van de lijn
gehaald.
Na de rust hielden beide teams elkaar in evenwicht en veranderde er niets meer aan de score.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann - Godfroid - Telen - Luyckx (63’ Nfor) - Al-Balahi
(90’ Da Cunha) - Taptchou - De Pauw - Agar - Siali (73’ Huygens)

KSV TEMSE - VK WESTHOEK 0-1
Van de feeststemming die heerste na de 0-2 zege vorige week op het veld van Hamme bleef na de partij tegen
Westhoek bitter weinig over. KSV Temse liet een uitgelezen kans liggen om een kloof te slaan met de staart van het
klassement.
Voor het eerst dit seizoen was KSV Temse in het duel met rode lantaarn VK Westhoek op papier de favoriet. Maar
blauw-wit speelde zonder inspiratie en creëerde voor de rust geen noemenswaardige kans. De bezoekers staken wel
een aantal keer de neus aan het venster, maar desondanks bleef het 0-0 bij de koffie.

WEDSTRIJDEN NOVEMBER

Na de pauze kregen de toeschouwers hetzelfde spelbeeld op hun bord. Tot de bezoekers op het uur via Demets op
voorsprong klommen. Pas dan toonde KSV Temse voor het eerst haar ware gelaat. Ndongala en Nfor zorgden voor
wat meer dynamiek, maar verder dan een afgekeurd doelpunt geraakten de troepen van coach Van der Straeten niet.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann - Telen - Luyckx - Al-Balahi (80’ Huygens) - Taptchou De Pauw - Verbist - Agar (70’ Nfor) - Siali (64’ Ndongala)

KSV TEMSE - RACING CLUB HARELBEKE 0-2

SPORTKRING SINT-NIKLAAS - KSV TEMSE 1-4

In een stevige wedstrijd tegen het nummer twee uit het klassement heeft KSV Temse niet voor een verrassing kunnen
zorgen. Blauw-wit verloor met 0-2.

Na de pijnlijke nederlaag vorige week op eigen veld tegen VK Westhoek heeft KSV Temse een belangrijke driepunter
gescoord op het veld van de buren uit Sint-Niklaas.

In een gelijkopgaande eerste helft kwamen de bezoekers net na het halfuur op voorsprong. Tot dan voetbalde KSV
Temse goed mee, maar sprong het niet goed om met de kleine mogelijkheden die zich aanboden. Na de pauze probeerde
blauw-wit wel en streed het met veel goede moed voor elke morzel grond. Enkel het slotakkoord kwam er niet. Dat viel
er wel aan de overkant, wanneer de bezoekers vanop elfmeter de 0-2 eindstand op het bord zetten.

De thuisploeg begon het best en versierde meteen twee grote kansen, gelukkig liep blauw-wit hierbij geen averij op.
Aan de overzijde had KSV Temse meer geluk. Na een fout op Luyckx in de zestien zette hij zelf de 0-1 op het bord.
Nog voor de rust verdubbelde blauw-wit de score na een ongelukkige tussenkomst van een thuisspeler.

KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann - Godfroid - Telen - Luyckx - Al-Balahi - Taptchou - De
Pauw - Siali (76’ Huygens) - Braem (46’ Agar)

Na de pauze verhoogde Sint-Niklaas de druk, maar het was KSV Temse dat op een ideaal moment de 0-3 maakte.
Laurens rondde een counter perfect af. Via Aerts knokte Sint-Niklaas zich opnieuw in de match (1-3). Maar uiteindelijk
was het Al-Balahi die tien minuten voor tijd alle zorgen wegnam en de 1-4 eindstand op het bord zette.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann - Huygens - Telen - Nfor (82’ Siali) - Luyckx - Taptchou
- Ndongala (70’ Agar) - De Pauw - Braem (46’ Al Balahi)

Testmomenten voor onze jeugdspelers

Meten is weten
Sinds vorig seizoen trekken we voor onze jeugdspelers minimaal tweemaal per jaar een testmoment uit. De reden
daarvoor is eenvoudig ... meten is weten.

We willen vaststellen hoe ze scoren op specifiek
gekozen testen die gelinkt zijn aan noodzakelijke
voetbalcapaciteiten. Voor de individuele evolutie van
elke speler vormen de uitslagen ook een belangrijk
startpunt. Zo kunnen we heel vlug bepalen welke
spelers welbepaalde individuele trainingsmomenten
op thema nodig hebben via Blue White Development
en welke spelers aangepaste conditionele prikkels
moeten krijgen via Blue White Heartbeats.
De testbatterij die we uitgestippeld hebben,
verschilt ook per bouw. Zo krijgen de spelertjes uit
de onderbouw een beperkte testing met vooral
oog voor coördinatieve en basistechnische testen.
In de middenbouw breiden we de testing uit naar
oefeningen zonder bal en vanaf de bovenbouw
verscherpen we onze focus naar het conditionele
aspect van het voetbal aangezien die vanaf dan ook
echt trainbaar is.

Het grote nut en de echte meerwaarde van de
uitslagen ondervinden we bovenal op lange termijn.
Spelers die systematisch progressie maken op een
test terwijl we technische manco’s aanpakken via
Blue White Development krijgen de juiste begeleiding.
We staren ons niet blind op de context van de testen
(testen in de winter vs in de zomer, op kunstgras vs
op gewoon gras ...) en beseffen maar al te goed dat we
echte conclusies pas na verloop van tijd en heel wat
herhalingen van de testen kunnen trekken.
De testings voor al onze jeugdspelers zijn belangrijk
om het individuele traject van elke speler te kunnen
uitstippelen. Wat zijn de sterke punten, werkpunten
en hoe pakken we die aan? Meten, constateren,
aanpakken ... een context die er op gericht is om het
maximale uit elk individu te halen.

Teambuilding en Clinic voor onze
jeugdtrainers
Het trainerskorps van KSV Temse is een hecht
team en dat team werkt elke dag om zich bij te
scholen, onze jeugdspelers op te leiden en een
leuke sfeer te creëren. Daarom organiseren we
vanuit de club geregeld evenementen om deze
hoofddoelen kracht bij te zetten.
Op de agenda staan:
Maandag 02/12: Clinic “hoe bewegen als
voetballer” Olv Coördinator bovenbouw en T3
David Van Buggenhout

www.ijsvandewalle.be

Zaterdag 14/12: Teambuilding jeugdcoaches
met bowling in de namiddag en een footlunch
tijdens de match KSV Temse - Merelbeke

