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N.a.v. de laatste update door Voetbal Vlaanderen van 14 

augustus, zetten wij  voor jullie graag alles nog even op 

een rijtje: 

 Er kunnen terug vriendschappelijke wedstrijden ge-

speeld worden; 

 Voor de organisatie van jeugdtornooien wordt de logica van 

de voetbalwedstrijden gevolgd. Zeer belangrijk blijft 

de beperking tot de sportbubbel van 50 personen.  

 Blijven de trainingen mogelijk voor alle categorieën; 

Vanaf vrijdag 14 augustus is het niet alleen terug mogelijk om 

vriendschappelijke wedstrijden te spelen, maar ook om publiek te ontvangen. We blijven 

vasthouden aan de door de  Nationale Veiligheidsraad vastgelegde maximumaantallen 

per locatie, nl. 200 toeschouwers outdoor. We wijzen erop dat het Vlaams sportveld ons 

het advies geeft om, indien mogelijk, wedstrijden met beperkter publiek of zonder toe-

schouwers te laten plaatsvinden. KSK zal voor elke organisatie bekijken wat mogelijk is 

en daarover communiceren.  

Voetbal Vlaanderen vraagt om de voorzorgsmaatregelen en de beslissingen van 

de Veiligheidsraad en de provinciale en lokale overheden te respecteren. De pro-

vincie West-Vlaanderen en de Stad Brugge kunnen bijkomende voorwaarden op-

leggen (bv. het spelen van wedstrijden en of het organiseren van trainingen ook 

verbieden) maar hebben dit momenteel niet gedaan. 

Het zomerkamp van augustus en de “Dag van de Jeugd” kunnen dus voorlopig, 

onder de huidige omstandigheden, gewoon doorgaan.  Indien er nieuwe maatre-

gelen komen lichten we jullie direct in.  

Bij KSK Steenbrugge doen wij er alles 

aan om alle maatregelen strikt op te 

volgen.  We vragen aan alle spelers en 

bezoekers om hetzelfde te doen. Deze 

maatregelen of vernieuwde maatrege-

len zijn terug te vinden op de FB-pagina 

@ksksteenbrugge1, op onze website 

www.ksksteenbrugge.be, via ProSoccerData 

of via communicatie door onze trainers.   

Indien vragen of onzekerheden stuur ons gerust een bericht. 

Het inschrijvingsgeld voor de spelersgroep U7 t.e.m. het 1ste elftal, bedraagt    

€ 260. De U6 betaalt € 160. 

Deelname aan wedstrijden en trainingen, het ontvangen van een nieuwe regen-

jas, is pas mogelijk na betaling van het lidgeld. Wie dit nog niet heeft gedaan 

gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen op rekeningnr.BE02 3631 8999 3940 van 

KSK Steenbrugge vzw, Weidestraat 85 A te 8310 Assebroek. Diverse zieken-

fondsen betalen een deel van het lidgeld terug.  Gelieve het document van uw 

ziekenfonds zo volledig mogelijk in te vullen. Laat het daarna tekenen door de 

jeugdvoorzitter, Dimitri Winckels. 
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Dag Jessika, welkom op KSK.  Hoe zijn de eerste weken verlopen voor jou? 
 

Heel goed, dank je.  De eerste weken zijn goed gegaan.  Het was uiteraard gezien de 

omstandigheden anders dan anders en redelijk op het gemak.  Dat gaf mij wel de kans 

om me geleidelijk aan in te werken en alles en iedereen te leren kennen.  Je hoort me 

niet klagen, ik ben blij dat ik hier ben. 

 

Fijn om te horen. Hoe ben je eigenlijk op de club/vereniging (laat ons neutraal 

blijven) terechtgekomen?  Ben je een new kid in town of had je al iets met 

Steenbrugge? 
 

Haha, neen.  Ik ben zeker niet nieuw.  Ik loop al rond op KSK van toen ik een jaar of 12 

was.  Dat was uiteraard nog op de oude terreinen.  Ik herinner me dat ik hier toen mijn 

eerste liefje gescoord heb.  Het waren fantastische tijden.  Altijd ambiance in de kanti-

ne ook.  In vroegere tijden heeft mijn man, Jimmy Ponjaert, hier nog gespeeld, evenals 

mijn broers Lorenzo en Miguel Byloo.  Intussen is ook de volgende generatie eraan be-

gonnen en speelt mijn zoon, Lex, al bij de U11.  Je ziet het: KSK Steenbrugge all the 

way! 

 

Was het een gemakkelijke keuze om de kantine over te nemen? 
 

Ja, op zich wel.  Ik heb even moeten puzzelen om alles gecombineerd te krijgen met 

mijn andere bezigheid als PAB-assistent, maar uiteindelijk is alles vlot gegaan en was ik 

snel gewonnen voor deze nieuwe uitdaging. 

 

Wat heeft jou daarin aangesproken? 
 

Goh, verschillende factoren hoor.  Ik zocht voor mezelf iets 

om me te kunnen smijten.  Ik ben graag bezig.  Het ganse 

project van KSK sprak me enorm aan.  Ik ben content deel 

te  kunnen uitmaken van de nieuwe wind die hier waait.  

Ik kan me volledig vinden in de toekomstgerichte jeugdvi-

sie van de club/vereniging.  Dat is ook iets wat ik heel be-

langrijk vind.  Ik sta er bovendien niet alleen voor en krijg 

af en toe een handje hulp van verschillende vrijwilligers, 

dus dat scheelt ook.  Bedankt, Evelyn De Boevere en alle 

andere ondersteunende handen! 

 

Over een nieuwe wind gesproken: in de kantine zijn inmiddels ook al een aan-

tal zaken veranderd. 

 

Ja klopt, het is mijn idee om hier een aangename en huiselijke sfeer te creëren die past 

bij de familiale uitstraling van KSK.  Ik ben een kinderhoekje aan het inrichten voor de 

allerkleinsten en heb een paar rood-witte accenten aangebracht voor de allergrootsten.  

Ik heb het graag netjes ook: alle bekers en trofeeën hebben inmiddels een grondige 

poetsbeurt gehad.   

Maak kennis met Jessika Bonami… 

KSK's nieuwste toptransfer achter de toog 
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Je hebt ook aan de papa's zonder cash gedacht? 
 

Haha, ja dat is ook waar.  Voortaan kan je cashloos betalen met Payconiq of een bank-

app.  Dat is gemakkelijk, toch? 

 

Zonder twijfel! Je had het daarnet ook over de ongewone omstandigheden.  

Welke invloed heeft corona in je kantine? 
 

Ik volg hierin strikt alle richtlijnen voor de horeca: ik sta 100% achter die maatregelen 

om iedereen hier op een veilige manier over de vloer te krijgen.  Ik werk met een ge-

scheiden in- en uitgang.  De mensen dienen zich te registreren bij het binnenkomen. Bij 

het binnenkomen, het buitengaan en in de toiletten staan uiteraard  verschillende fla-

cons met handalcohol.  De tafels staan in bubbels van 4 en iedereen die op de club/

vereniging draagt sowieso een mondmasker.  Aan tafel mogen ze dat wel even afzetten 

om te drinken natuurlijk (knipoog).  Alles wordt uiteraard meermaals grondig ontsmet.  

Het is wat het is, maar beter zo dan een gesloten tap. 

 

Uiteraard.  Ik voel dat de kantine in goede handen is.  Wat mogen de mensen 

verder nog van jou verwachten, Jessika? 
 

Ik ga proberen om het hier zo aangenaam mogelijk te maken voor jong en oud.  Ik ben 

ook betrokken in de cel evenementen en hoop vele toffe events in de kantine te kunnen 

organiseren.  De rood-witte kantine moet een plek worden waar iedereen zich thuis voelt 

en graag over de vloer komt.  Ik heb onlangs de bekerfinale op groot scherm gegeven 

en hoop in de toekomst nog vele memorabele voetbalavonden te mogen meemaken. Al-

les is te volgen op facebook via @ksksteenbrugge en @kantineksksteenbrugge.   

 

Dat staat genoteerd.  Liken die pagina's, zou ik zeggen! 

Bedankt voor dit fijne interview, Jessika.  Veel succes! 

 

Wie meer info wil over toekomstige activiteiten of  

over de visie van KSK Steenbrugge kan terecht op onze website www.ksksteenbrugge.com. 

Like ons ook op facebook.  

In de kantine kan je ook onze jeugd steunen door 

wijn te bestellen. Vraag een formulier en bestel!  

Je kan ook mailen naar info@ksksteenbrugge.com 

en je bestelling doormailen.  Er is ook een moge-

lijkheid om een factuur te krijgen indien je je 

BTWnr meedeelt.  Alvast hartelijk bedankt! 

http://www.ksksteenbrugge.com/
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Onze eerste coronaproof zomerkamp, zit er op! Er werd getraind, gespeeld, 
gevoetbald, gewonnen, gelachen, kortom heel veel plezier beleefd!! Bedankt 
aan alle aanwezige jeugd, de ouders voor het vertrouwen, de organisatoren 
voor jullie positieve inzet! Het 2e zomerkamp zien we met heel veel plezier en 
enthousiasme tegemoet!  Check FB en de website voor meer foto’s! 

Zomerkamp juli 2020  

Voorlopig gaat de organisatie 

door, dit na goedkeuring van 

Voetbal Vlaanderen. Indien er 

nieuwe maatregelen zich 

opdringen zullen we de 

organisatie anders aanpakken of 

indien nodig aflasten. Bedankt 

alvast voor jullie begrip! 

DAG VAN DE JEUGD 

Ploegfoto 2020-2021 

De ploegfoto’s voor het seizoen 
2020-2021 zouden we graag 
nemen in de week van 7 t.e.m. 10 
september 2020. Indien er ouders, 
afgevaardigden graag een handje 
helpen om al onze enthousiaste 
spelers paraat (lees gekleed & stil) 
te krijgen voor de shoot, stuur ons 
een mail of messengerbericht. De 
fotograaf zal je dankbaar zijn! 

Volg onze FB pagina en die van de kantine,                

zo blijf je op de hoogte. 

Neem ook eens een kijkje naar onze nieuwe website, 

nog ‘under construction’ maar bevat al veel info! 


