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Woordje van secretaris Patrick Claus

“Voetballandschap zal
enorm veranderen”
www.vrd.be

De licentie die ons het recht geeft om volgend seizoen
in tweede of derde amateur aan te treden is binnen!
Nu zijn de spelers en de technische staf aan zet. Zij
kunnen ons de komende weken verzekeren van een
verlengd verblijf in tweede amateur, de reeks waar we
ons thuis voelen.
Ben je met die licentie dan verzekerd van een zorgeloos
financieel seizoen? Neen! Kijk maar even naar het
schrijnende verhaal van onze Lokerse buren. Die
beschikken over een licentie voor het profvoetbal
waarvoor de criteria veel strenger zijn dan in het
dossier dat wij voorbrachten. Maar intussen staat de
club wel op rand van de afgrond.

www.bsttemse.be

Brengt die licentie dan helemaal niets bij? Natuurlijk
wel! De clubs moeten bewijzen dat ze geen schulden
hebben bij de overheidsinstanties (BTW, belastingen en
RSZ), dat ze de nieuwe wetgeving rond het verenigingsen vrijwilligerswerk naleven enz. Het feit dat onze club
zonder verdere vragen tot verduidelijking de licentie
kreeg, geeft aan dat het wel snor zit maar zonder te
doemdenken… het kan snel veranderen!
Het huidige voetballandschap zal de komende jaren
ongetwijfeld nog drastisch wijzigen. Veel clubs zetten

nu al noodgedwongen de tering naar de tering, doen
een beroep op het gemeentebestuur of zetten bewust
een stap terug.
KSV Temse blijft het principe huldigen dat we zo hoog
mogelijk willen spelen zonder verder te springen
dan onze financiële stok lang is. En dan is het aan de
koopmanskunst van de sportief verantwoordelijken om
een zo sterk mogelijke kern samen te stellen binnen
het beschikbare budget. Om deze kern te stofferen zal
er de komende jaren meer en meer beroep moeten
gedaan worden op eigen talent. Dat besef leeft binnen
onze jeugdwerking al langer dan vandaag. We staren
ons niet blind op uitslagen en rangschikkingen, maar
wel leggen de focus op het individu. Net als dit seizoen
willen we jeugdspelers zien doorgroeien naar het
A-elftal. TVJO Bart Claus vertelt er in dit nummer meer
over.
Het behalen van de licentie is een prestatie waar we fier
op zijn! Maar we blijven niet ter plaatse trappelen want
nergens anders dan in het voetbal kan zonneschijn
snel omslaan in een fikse storm.
Met sportieve groeten,
Patrick Claus

TVJO Bart Claus gaat geen uitdaging uit de weg

“Kinderen hebben recht op
volwaardige opleiding”

Met u,
altijd en overal

Sla je deze dagen een krant open, dan lees je wel ergens een artikel over een club in financiële moeilijkheden of waar het
budget fors moet teruggeschroefd worden. Kortom het voetbal kende al betere tijden of leefde jarenlang boven zijn stand.
En dan komt de jeugdwerking meer en meer in beeld. Clubs focussen op de eigen talenten die ze willen klaarstomen voor
het eerste elftal. En dat doet ook KSV Temse. Dit seizoen trouwens met al vrij veel succes. Hoog tijd om Bart Claus, de
eindverantwoordelijke van onze jeugdwerking, aan het woord te laten.

verzekeren, sparen en lenen

Bart, het
vergde
een
beetje
opzoekwerk maar je loopt al lang
rond op KSV?
Bart: Ja ik volgde het voorbeeld van
grote broer Stefan en sloot in oktober
1997 toen ik 6 was aan bij de club.
En die bleef je ook trouw?
Ik werd wel gescout door o.a. SK
Beveren en haalde samen met
mijn tweelingbroer Matthias ook
de eindselectie van de provinciale
jeugdopleiding. Maar uiteindelijk
bleven we toch bij blauw-wit.
Je schopte het wel tot de A-kern van
KSV?
Ik behoorde wel tot de kern maar echt
veel caps of speelminuten heb ik niet
verzameld. Ook toen was de kloof
tussen de basisspelers en de eigen
jeugd al groot.

Dat
was
een
typische
eindeseizoenswedstrijd op 9 mei
2010. We verloren kansloos met 4-0.
Ik mocht invallen in min. 82. Stefan,
die pas terug was van een Erasmusstage, werd ook in de A-kern gedropt.
Die mocht al in min. 67 het veld op.
Je
echte
voetbalhoogtepunten
beleefde je bij Bazel?
Het was mij snel duidelijk dat ik bij
Temse niet zou doorbreken en dus
koos ik in 2010 voor Bazel. Ik maakte
daar mooie tijden mee in derde en
tweede provinciale, speelde kampioen
en bekleedde daar ongeveer alle
posities behalve in doel.
Je combineerde het voetballen bij
Bazel met een trainersfunctie bij
KSV Temse?
Ik volgde min of meer het
modeltraject. In 2011-12 trainde
ik de U6. De seizoenen daarna de
U7 en de U8. In 2014 kwam ik in
de middenbouw bij U10 terecht en
daarna bij de U12 waar ik onder
Robin Hellemans ook al coördinator
was van de U8-U9. Tussendoor volgde
ik de trainersopleidingen zodat ik nu
over het TVJO-diploma beschik.

Verbraecken & Partners
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Maar er was wel de voor de familie
memorabele match op Koksijde?
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En in 2016 – 2017 werd je dan effectief
aangesteld als TVJO?

www.vpverzekeringen.be

PV_ADVERTENTIE_Marc Verbraecken.indd 1

Na het vertrek van Robin was dat een
logische stap. Ik verdeelde de taken
met Luc Daelman. Zo brachten we de
10/03/2020 13:39:51

Footpass audit tot een goed einde
Maar nu staat de volgende audit al
voor de deur en rijzen de projecten
onder de vlag van de Blue White
Academy als paddenstoelen uit de
grond?
Ja het zijn er intussen wel al wat.
Sommigen staan al echt stevig op
de rails. Bij anderen zijn er nog wat
kinderziektes of zitten we nog in
de experimentele fase zoals bij de
psychologische begeleiding van onze
spelers (nvdr: proefproject bij de U13).
De ouders verwachten een optimale
individuele begeleiding van hun kind
en daar hebben ze ook recht op. Daar
werken we dus dagelijks aan met
een gedreven groep van trainers en
coördinatoren.
En die projecten zijn nodig?
Ja want we willen opnieuw het
interprovinciaal label behalen in de
volgende audit die er nu aan komt
en waarin de focus ook nog meer ligt
op de begeleiding van de individuele
jeugdspeler. En zo willen we ook het
verschil maken ten opzichte van
andere clubs die deze stappen nog
moeten zetten.
Je hebt nog een voetbaldroom?
De lat ligt alsmaar hoger en dus is
het mogelijk een droom maar vier
sterren halen in de volgende audit
zou fantastisch zijn
Bedankt Bart, en op naar de vier
sterren!

soundcloud.com/disco-dasco

www.akanta.be
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Week van de Vrijwillger

“Vrijwilligers zijn het cement
van elke club”
Op een blauwe en achteraf bekeken zotte maandag ga je overstag en voel je je geroepen om ook eens iets te doen voor de
club waar je zonen voetballen. Op vandaag bijna 23 jaar later loop je nog steeds rond op de velden en groeide de hobby
uit van wat kaartjes verkopen om de twee weken bij de thuiswedstrijden tot een full time vrijetijdsbesteding. En de zonen
uitgebreid met een flink deel van de familie, die zijn ook nog actief binnen de club in diverse hoedanigheden.
Manusje-van-alles Patrick Claus blikt terug op bijna een kwarteeuw achter de coulissen bij KSV Temse.
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VRIJWILLIGERSWERK

Maar de vrijwilligers, het cement van elke club, die zijn
er nog! Maar ook zij worden zeldzamer en de gemiddelde
leeftijd stijgt. Bij sommige verenigingen zelfs in die mate
dat ze er de brui aan geven bij gebrek aan vers bloed.
Dan zitten we bij KSV nog goed. Hartverwarmend op
welke korte tijdsspanne er zich al ongeveer 140 handen
bereid toonden om op 17 mei onze eerste editie van
de Nieuwsblad Cup in goede banen te leiden. En wat
gezegd van de handige Harry’s en Henrietta’s die met
heel veel goesting flink wat van hun vrije tijd opofferden
om van de verouderde kantine een gezellige chalet te

24/01/2020 13:44

V.U.: Tom Lemahieu - Amerikalei 164 bus 1 - 2000 Antwerpen

In een zeldzaam moment van
reflectie zoals nu stel je vast
dat bijna niets nog is wat het
vroeger was. Te beginnen met
het spelletje zelf… De wat oudere
jeugd en de seniors spelen nog
altijd met 11 tegen 11. Bij de
jongere leeftijden deden al quasi
alle mogelijke spelvormen hun
intrede gaande van 2 tegen 2 tot 8
tegen 8. Je zou kunnen zeggen dat
het voetbalveld zelf toch weinig
veranderde? Dan ga je wel voorbij
aan het kunstgras dat tot groot
trainingsgenot van iedereen meer
en meer ingeburgerd geraakt. En
de spelregels? Tja ook hier de
grote omwenteling… voor een
aangeschoten bal fluit de ref nu
strafschop, in de buitenspelregel
www.vrijwilligersweek.be
vindt een kat haar jongen niet
meer terug, de VAR deed haar
intrede enz. Ook naast het veld
veranderde er heel wat. De clubs in onze reeksen die nog
op een ruime supportersschare kunnen rekenen die kan
je op één hand of zelfs op enkele vingers tellen. En de
charme van het drummen in de kantine, in ons geval de
chalet, om voor of na de match aan een pint te geraken
behoort ook al even tot het verleden.

Je moet het maar doen!

Ontwerp: MJ

maken. Ook niet te vergeten de supportersclub die voor
elke thuismatch de tribune en de inkom kuist. En onze
technische ploeg die in weer en wind de weggewaaide
borden terug op hun plaats hangt. Zo zijn er nog tal
van voorbeelden. Het is niet meer dan gepast om alle
vrijwilligers in hun week in de schijnwerpers te plaatsen.
KSV Temse is hen zeer dankbaar!
Door te stellen dat het voetballandschap momenteel
een rollercoaster is waarin clubs het moeilijk hebben en
zelfs verdwijnen, trap je een open deur in. In hetzelfde
moment van reflectie stel ik mij de vraag hoe het
voetbal er binnen pakweg 10 jaar uit gaat zien. Wordt
er nog gevoetbald of moeten we ons wenden tot de
geschiedenisboeken alias wikipedia om herinneringen
op te halen aan dit fantastische spelletje? En is het
verdwijnen dan te wijten aan het gebrek aan financiële
middelen of het uitsterven van de vrijwilligers of nog
erger de combinatie van de twee? Laat ons hopen dat dit
niet meer is dan doemdenken.

Al-Balahi verlengt
overeenkomst
Hamzah Hayder Hamzah Al-Balahi is misschien wel de grootste
revelatie bij het nieuwe KSV Temse. Het voorbije seizoen was de
Irakees nog actief bij FC Ekeren (derde provinciale). Dit seizoen is de
snelle buitenspeler een vaste pion in het team van coach Van der
Straeten. Hij was al goed voor vier competitiedoelpunten.
In het zog van Hamzah gaven ook younsters Yannick Braem (dit
seizoen al goed voor 15 selecties) en Sibe Emmaneel (doelman Jong
KSV Temse) hun woord voor komend seizoen.
We zijn erg verheugd dat deze drie beloftevolle spelers hun
vertrouwen in de club uitspreken.

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
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Didier Cabumi: op zoek naar doelpunten

KOMENDE FOOTLUNCHES

“Wil bewijzen dat ze
in Hamme verkeerd waren”
Bij het ingaan van de winterstop stond KSV Temse met amper zeventien gescoorde doelpunten als meest steriele aanval
van de reeks geboekstaafd. In de bestuurskamer werd dan ook luidop aan aanvallende versterking gedacht. Na een lange
zoektocht werd Didier Cabumi aangetrokken in de hoop dat hij KSV opnieuw meer slagkracht kon bezorgen.
Een portret van de 25-jarige aanvaller.

KSV TEMSE - VW HAMME
Zondag 29 maart - 15.00 | Traiteur SIVA

hoog mogelijk spelen en wil hiervoor
keihard werken. Of dat in de tweede
amateurklasse of hoger is maakt me
niet veel uit. Misschien kunnen we
volgend seizoen met Temse een rustig
seizoen, zo top drie of vijf, spelen. Ik
heb die ambities. Hier is al een mooie en
stevige kern en mits nog wat ervaring
erbij op bepaalde plaatsen moet dat
mogelijk zijn.

Wie is Didier Cabumi?
Wat zijn, tot nu, de hoogtepunten uit
uw carrière?

Didier Cabumi: Ik ben een rustige jongen die graag
voetbalt. Hoewel ik nog vrij jong ben heb ik al in
ettelijke ploegen gespeeld. Eerst en vooral kreeg ik
mijn opleiding in de jeugd van Sporting Lokeren. Als
17-jarige ging ik naar Dender waar ik twee jaar later,
met Emilio Ferrera als trainer, mijn eerste stappen
in de eerste ploeg zette. Nadien speelde ik met
wisselend succes nog bij Londerzeel, Tienen, Hamme
en nu Temse.

En uw mindere momenten?

Ik ken Alain Vereecke al enkele jaren. Ik speelde
nog bij Dender wanneer hij voor het eerst contact
opnam. Dender speelde toen in eerste amateurklasse
en ik wilde op dat niveau blijven. Nadien verliep
mijn contract bij Dender en dan heb ik dan toch
een stapje teruggezet. Londerzeel was echter geen
succes. Nadien speelde ik anderhalf jaar bij Tienen.
Dit jaar begon ik bij Hamme maar ook dat werd geen
succesverhaal. Ik was dan ook blij dat Alain Vereecke
opnieuw contact opnam en ik deze winter de overstap
kon maken.

Het half jaartje bij Hamme was een
ramp en eerder maakte ik dat al eens
mee bij Londerzeel. Ook de degradatie
uit tweede amateur met Tienen was
jammer.
U hebt ook al verschillende trainers
gehad. Welke is u het meest
bijgebleven?

In Hamme belandde u inderdaad op een zijspoor.

Temse was op zoek naar een scorende spits. Toch
staat u niet als diepe spits in de ploeg.
Bij Temse staat ofwel Hamzah ofwel Nfor op die
positie. De trainer gebruikt me op de flank en ook

Deelnameprijs
40 euro voor abonnementshouders
50 euro voor niet-abonnementshouders
Reserveren kan via 0477.88.23.55

KSV TEMSE - SK SINT-NIKLAAS
Zondag 19 april - 15.00 | Traiteur SIVA

Dat zijn er verschillende geworden?
Chronologisch eerst de eindrondewinst
met Dender. Nadien het kampioenenjaar
bij Tienen. Bij Tienen scoorde ik in mijn
eerste half jaar acht keer en ook het
tweede seizoen, wanneer we kampioen
werden, was ik trefzeker.

Hoe ben je in Temse terechtgekomen?

In Hamme hadden ze me niet nodig maar er was
niemand die het durfde te zeggen. Ik zat er zelfs niet
op de bank maar toch liet men mij in het ongewisse.
Het was een half jaar om snel te vergeten. Gelukkig
wierp Temse me een reddingsboei.

Kabeljauw op bedje van spinazie en mousseline
Parelhoenborst met mosterdsaus en warme
seizoensgroenten met kubusaardappelen
Dessertenbord van de chef

daar denk ik te kunnen renderen. Voetbal is een
ploegsport dus doe ik ook daar mijn uiterste best. Ik
voetbal graag en wil bewijzen dat ze in Hamme fout
waren. Trouwens, door deze transfer speel ik nu in
een ploeg die hoger geklasseerd staat.
Als jongeling bij Lokeren, en later in de A-kern van
Dender, had u wellicht meer ambities.
Ik heb die ambities nog niet opgeborgen. Ik wil zo

Ik heb altijd en overal al een goede band
met de trainers gehad. Ik maakte het
debuut mee van Nicky Hayen, werkte
met Van de Velde en ook met Emilio
Ferrera. Ook aan Jo Claes (Tienen) heb
ik goede herinneringen. Ik heb overal
veel bijgeleerd.
©Dirk Van Bruysel.

Vispannetje met kreeftensaus
Kalkoentournedos met diverse sausjes en kroketten
Dessertenbord van de chef
Deelnameprijs
40 euro voor abonnementshouders
50 euro voor niet-abonnementshouders
Reserveren kan via 0477.88.23.55

EXTRA FORMULE
De club biedt naast de traditionele footdinners in de
Club 45 bij elke thuiswedstrijd nu ook een extra footlunch
aan met onderstaand menu:
Stoofvlees of vol-au-vent met frietjes
Dessert met koffie
De prijs bedraagt 15 euro voor abonnementhouders en 25
euro voor niet-abonnementhouders.
Reserveren kan via mail of telefonisch, ten laatste op
donderdag voor de thuismatch:
alain@bsttemse.be - 0477.88.23.55

Wist-je-datjes

Op kruissnelheid
naar seizoenseinde
KSV Temse raast op volle snelheid door. Traditioneel denken heel wat clubs rond deze periode al aan het volgende seizoen,
maar bij blauw-wit ligt ook dit seizoen nog heel wat moois in het verschiet. Een enkeling durft al vooruit te blikken naar de
Flanders Cup begin augustus.

» Opnieuw konden we twee extra scheidsrechters aan
ons al uitgebreid effectief toevoegen. Noah Smet, speler
bij onze U16, volgde het goede voorbeeld van enkele
van zijn ploeggenoten. En ook Hamza Sebes behaalde
het scheidsrechtersdiploma. Hij was niet aangesloten
bij een club maar woont in Temse en sloot aan bij KSV
Temse.

samen
slim
ondernemen

» Voetbal Vlaanderen maakt stilaan de provinciale
eindselecties bekend. Bij de U15 halen Hamza Ben Alita
en Liam Van Mieghem de eindselectie.
» Op 12 maart zal KSV Temse aanwezig zijn met een
stand op de vrijwilligersbeurs georganiseerd door het
gemeentebestuur. De bedoeling is om KSV wat extra
in the picture te zetten en hopelijk enkele vrijwilligers
warm te maken voor een inzet binnen de club.
» KSV jeugd zal net zoals de voorbije jaren meewerken
aan de Buitensportdag op woensdagvoormiddag 22
april. Dit initiatief van de sportraad wil leerlingen van
de lagere scholen uit de gemeente laten kennis maken
met verschillende sporten.

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

SBB Boechout

TORNOOIGEKTE OP KSV TEMSE

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

De inschrijvingen voor ons jeugdtornooi “Memorial Kristof Smet” zijn intussen afgesloten. Net zoals vorig
jaar verwelkomen we op 1 mei 52 ploegen bijna allemaal afkomstig van clubs uit de nabije omgeving.
En om nog even in de vrijwilligerssfeer te blijven. Voor de interprovinciale finales van de Nieuwsblad Cup op
zondag 17 mei zegden al ongeveer 70 KSV’ers hun medewerking toe! Bovendien konden we ook al voldoende
eigen scheidsrechters rekruteren. De voorbereiding van dit groots event zit volledig op schema!

WEDSTRIJDEN FEBRUARI
KSV TEMSE - FC GULLEGEM 3-0
En of de ontlading groot was in het Fernand Schuermanstadion.
KSV Temse pakte tegen Gullegem een belangrijke en verdiende
driepunter in de strijd om het lijfsbehoud.

R.KNOKKE FC - KSV TEMSE 2-0
KSV Temse heeft haar stunt uit de heenronde tegen leider Knokke niet kunnen herhalen. Een doelpunt kort voor de
rust en de rode kaart vlak na de rust sneden blauw-wit de adem af.
KSV Temse speelde een verdienstelijke eerste helft op het veld van de ongenaakbare leider. In het begin van de
wedstrijd had blauw-wit nog moeite met de druk van de thuisploeg, maar geleidelijk aan kwam ze beter in de
wedstrijd. Een kopbal van De Pauw en een loeier van Schürmann waren de enige blauw-witte wapenfeiten voor de
rust. Een zucht scheelde het of de troepen van coach Van der Straeten zouden ongeschonden de koffie halen. Een
late treffer van Persoons, na een afgeweken vrije trap, deed al het goede werk vlak voor de pauze teniet.

De bezoekers, die konden terugvallen op een 5-1 zege in de
heenronde, openden het felst met een bal op de paal. Blauw-wit
herstelde het evenwicht en Luyckx zorgde aan de overzijde voor
het eerste thuisgevaar. Niet veel later was het dan toch prijs
voor de troepen van coach Van der Straeten. Telen rondde een
aanval aan de tweede paal af. Een opsteker zo kort bij de rust.

Na nog geen drie minuten in de tweede helft moest KSV Temse ook met tien verder na een rode kaart van Taptchou.
Vlak voor het uur deed Savaete op een afvallende de boeken toe voor blauw-wit. De thuisploeg speelde op een
volwassen manier de wedstrijd uit en liet KSV Temse geen moment meer geloven in een stunt.

Na de pauze probeerden de bezoekers de bakens te verzetten,
maar KSV Temse bleef eenvoudig overeind. Halverwege de
tweede helft verdubbelde Nfor de score. Even leek het erop
dat Gullegem toch nog wilde aandringen, gelukkig pareerde
doelman Nunez tot tweemaal toe uitstekend. In het slot nam
Laurens op vrije trap alle twijfels weg (3-0).

KSV TEMSE - RACING CLUB GENT 0-1

KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann
- Huygens - Telen - Nfor - Luyckx (88’ Gerets) - Taptchou Ndongala (78’ Braem) - De Pauw - Siali (91’ Vertonghen)

KSV Temse speelde met: Espeso Nunez, Laurens (75’ Gerets), Schürmann, Huyghens, Telen, Luyckx, Al-Balahi (46’
Ndongala), Taptchou, De Pauw, Nfor, Cabumi, (60’ Siali).

“Voetbal kan echt onrechtvaardig zijn. Eén bal, en dan nog op een stilstaande fase, viel goed voor Racing Gent en zij
pakken de punten” zucht Yves Van der Straeten.
“Dit is een zure nederlaag. We waren negentig minuten lang de betere ploeg, hadden de beste kansen, maar toch
verloren we met 0-1. Wij verdienden het om te winnen. We hebben er nochtans alles aan gedaan om de punten thuis
te houden. Ik kan niemand iets verwijten want de ganse groep heeft met inzet gespeeld en won, zeker in de eerste
helft, alle duels. We waren de ploeg die het meeste wilde winnen maar het mocht niet zijn”, aldus de trainer.
“De keeper van Gent, Kevin Frans, pakte enorm veel ballen. Hij was de matchwinnaar voor Gent. Toch had hij ook
wat geluk wanneer Schürmann van kortbij op de paal trapte. Kijk, normaal gebeurt dat nooit maar dit was duidelijk
een dag waarop alles tegen zat. We hebben meer kansen gecreëerd dan in de wedstrijd tegen Gullegem waarin we
drie keer konden scoren. Nu mocht het niet zijn. Meestal krijg je wat je verdient, maar vandaag niet. Jammer want
nu zijn we een weekje vrij en het zou beter geweest zijn moesten we deze break ingegaan zijn met winst. Ik heb de
jongens daarnet al even trachten op te beuren maar het zit diep. Hier zal heel wat mentaal oplapwerk nodig zijn.”

www.ijsvandewalle.be

