
Het nieuwe voetbalseizoen is nog jong en 

op enkele details na kunnen wij met een 

gerust gemoed het 80-ste levensjaar van 

onze club aanvatten. K.S.V.O. werd op-

gericht op 29 juni 1937 en ja,  in 2017 

bestaan wij 80 jaar. 

Op onze Algemene Vergadering van vrij-

dag 24 juni 2016 mochten wij de Schepen 

van Sport Geert Laureys verwelkomen, 

die een uiteenzetting heeft gegeven over 

de intenties van de Gemeente in verband 

met onze accomodaties op de site “Den 

Dam”.  

Zo zal er in de nabije toekomst een 

kunstgrasveld worden aangelegd , maar 

Geert wenste te benadrukken dat er geen 

beloftes kunnen gemaakt worden qua tim-

ing, omdat verschillende factoren meespe-

len waar niet direct gevat op kan worden 

ingespeeld. Zo moet er bv een aanpassing 

komen van het RUP (ruimtelijk uitvoer-

ingsplan) en hier spelen verschillende 

overheidsinstanties in mee. Als alles goed 

meevalt zou de aanleg wel misschien kun-

nen aangevat worden op het einde van het 

seizoen. In een later stadium zullen er ook 

nieuwe kleedkamers worden gebouwd. 

Zou het niet schitterend zijn dat de aanleg 

van het syntetisch veld kon gevierd 

worden op onze 80ste verjaardag, samen 

met een promoveringstitel naar 3de 

provinciale, want ja onze seniors zijn su-

per gemotiveerd om het seizoen zo hoog 

mogelijk af te sluiten in de ranking. (wie 

spreekt er van 

kampioen?)  

Langs deze weg 

wens ik nog-

maals al onze 

medewerkers en 

vrijwilligers te 

bedanken voor 

hun toegewijde 

inzet. 

In deze uitgave: 

Woord van de 

Voorzitter 

1 

Data & Info 1 

Nieuwe leden 2 

Ploeg in de kijker 2 

Trainingen 3 

Eerste Ploeg 3 

De Steense Boy’s 4 

Woord van de Voorzitter—Emile De Backer 

Waar vind ik informatie en laatste nieuwsjes 

over de club? 

Belangrijke data: 

 Mosselweekend: 24-

25 September 2016 

 Steakweekend: 18-19 

maart 2016 

 Sinterklaas: 3 De-

cember 2016 

 Jeugdstage: 3-7 april 

2017 

September 2016 

Nieuwsbrief K. STEENOKKERZEELSTEENOKKERZEEL 

V.O. 

TEAMWORK 

Website:  http://www.ksteenokkerzeelvo.be/ 

Facebook: K Steenokkerzeel VO alsook De Steense boy's KSVO 

Via onze nieuwsbrief die jullie 3x per jaar ontvangen 

Op het informatiebord en de schermen in de kantine 

http://www.ksteenokkerzeelvo.be


Welkom aan onze nieuwe leden: 

DE VOS Nico Weerde  

BOSSAERT Jente Keerbergen  

CUYVERS Tristan Hofstade  

LEMMENS Arne Kampenhout  

VAN KERCKHOVE Gerrit Beigem  

HEVIA -CARRETERO Kevin Weerde  

VAN DE VELDE Jimmy KOVC Sterrebeek  

CEULEMANS Sam Laar  

de SWART Ian Peutie  

ITTERBEEK Noah Wol Zaventem  

AERTS Joren Kampenhout  

DE NEVE Jonas Kampenhout V 

VAN OPSTAL Kjell 

MOMMENS Kenny 

MADHAVJI Jansher 
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Jeugdploeg in de kijker: U15 

Super start van het seizoen met een eerste plaats en winnaar van het eerste tornooi in Zemst!  

Proficiat! 
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Zoals jullie allemaal weten draait niet enkel onze club op het harde en gemo-

tiveerde werk van vele vrijwilligers. 

Indien jullie de handen uit de mouwen willen steken aarzel niet en sluit jullie aan 

bij een toffe bende voetbalfanaten!       

En succes aan onze Eerste Ploeg!!! ...super start jongens! 

         

 Jeugd—Trainings- en wedstrijduren KSVO 2016-2017 

 PLOEG WOENSDAG VRIJDAG ZATERDAG 

   UUR TERREIN UUR TERREIN UUR TERREIN WEEK 

 U6 18u00-19u00 A     12U00 B 1 

 U7 18u00-19u30 A 18u00-19u00 A 12U00 B 1 

 U8 18u00-19u00 A 18u00-19u00 A 12U00 B 2 

 U9 18U30-19u30 A 18U30-19u30 A 12U00 B 2 

 U11 A 19u00-20u00 B 19u00-20u00 B 9U30 B 2 

 U11 B 19u00-20u00 B 19u00-20u00 B 9U30 B 2 

 U13 A 19u00-20u00 A 19u00-20u00 A 9U30 B 1 

 U13 B 18u00-19u00 B 18u00-19u00 B 9U30 B 1 

 U15 A 19u00-20u30 B 19u00-20u30 B 15u00 B 1 

 U15 B 19u00-20u30 B 19u00-20u30 B 12U00 B 1 

 U17 19u00-20u30 A 19u00-20u30 A 15u00 A 2 

         

 

Keeperstrain-
ing :  

                             
Elke 2° en 4° 

vrijdag van de 
maand        

  U7 tot en met U12 van 18u tot 19u     

  U13 tot en met U17 van 19u tot 20U     



De Steense Boy’s!!! 

De Steense boy’s zijn ontstaan uit een idee van 

een jeugdtrainer en enkele jeugdspelers. We 

supporteren elk ook voor een eerste klasseploeg 

en we dachten deze sfeer dus ook naar Steen te 

brengen in de mate van het mogelijke.  

Vorig seizoen zijn we dan enkele matchen gaan 

kijken en begonnen eerst met wat simpele din-

gen te roepen zoals: “komaan steen”, “dikken 

bal”… Dit leek ons plezant en goed te lukken. 

De volgende wedstrijd hadden we al een toeter.  

En het gevolg hiervan was dat we aan een span-

doek begonnen te werken en die dus de vol-

gende wedstrijd konden tonen.  

Hierna waren we op zoek naar een aantal 

nieuwe leden, die vonden we bij de jeugd. 

Naarmate het seizoen vorderde kwamen we aan 

nieuw materiaal (djembé, schilderdekens, verf, 

trommel, stokken, vlag). En omdat we één 

duidelijk spandoek wilden hebben we er ook 

één aan laten maken: “WE ARE KSVO”. We 

vonden het een heel leuk idee om bij het op-

lopen van de spelers een countdown af te spelen 

en bij de doelpunten een goaltune. Om dit te 

realiseren mochten wij gebruik maken van de 

muziekinstallatie van Thierry Degroodt, be-

dankt hiervoor! En toen dachten we ook om de 

adrenaline op te voeren met enkele rookbom-

men bij de countdown, tijdens toppers of bij 

een doorslaggevend doelpunt.  

We worden ook financieel gesteund door de 

spelers en de staf. Ons doel dit jaar is vooral om 

ons ledenaantal te verhogen en zo onze eerste 

ploeg een gans jaar lang te blijven steunen. Via 

deze weg willen wij tevens ook een oproep 

lanceren voor nieuwe leden, dus als u zich 

geroepen voelt kan u steeds terecht bij Noah 

Van Dam of Mathieu Saudemont. 

We hebben ook onze eigen facebook-pagina 

(De Steense boy’s KSVO) waar u alle nieuwe 

weetjes en informatie kunt vinden over ons of 

de ploeg. Graag hopen wij u tegen te komen op 

de wedstrijden van KSVO, dan maken we er 

samen een voetbalfeest van!  

Sportcomplex Den Dam 

Damlaan 

1820 Steenokkerzeel 

Verantwoordelijke uitgever 

Pascal Verpoort 

communicatie@ksteenokkerzeelvo.be  

pascal.verpoort@telenet.be 
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