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Beste KSK’r, ouder, vrijwilliger, sponsor 
 
Wat is het toch fijn om vakantie te hebben en om met je voeten in het zand naar de 
zee te turen. Even alle dagelijkse beslommeringen thuis te laten en te ontspannen. 
Toch hebben we weer iets om naar uit te kijken. Het nieuwe voetbalseizoen!! 
Een seizoen met uitdagingen op training, leerrijke wedstrijden en 
vooral met als doel om alle spelers een leuke, gevarieerde voet-
balervaring te geven. 
 
Ik wil hierbij alle nieuwe spelers en trainers van harte welkom  
heten bij KSK Steenbrugge. 
 
Als vereniging hebben we de afgelopen weken/maanden niet stil gezeten en er zo 
voor gezorgd dat we het nieuwe voetbalseizoen goed kunnen starten. 
 Het zoeken naar een nieuwe kledingsponsor, nl. SnP WEAR, met daarbij ook een 

zoektocht naar shirtsponsors voor op de nieuwe uitrusting. Met als gloednieuwe 
hoofdsponsor Erwin Vervaet. Hartelijk bedankt aan alle sponsors die zich hier-
voor hebben geëngageerd . 

 We hebben ook onze jaarlijkse opruimdag gehouden. Een dikke dankjewel aan 
alle vrijwilligers die hun steen(tje) hebben bijgedragen bij allerhande zaken 
(opruimen, schoonmaken, verven, nieuwe netten aan de doelen en zo veel 
meer). Hierdoor ligt ons sportaccommodatie er weer tip top bij. 

 Ook hebben we opnieuw inschrijvings- en pasdagen gehouden waar de grote 
meerderheid van de leden op aanwezig waren.  Meer dan 175 kledingspaketten 
zijn al besteld!! 
 

Onze vereniging drijft op de inzet van vrijwilligers. Om het voetballen voor iedereen 
mogelijk te maken, is de inzet van vrijwilligers dus noodzakelijk. Daarom is en blijft de 
vereniging op zoek naar vrijwilligers. Hierbij doe ik een warme oproep naar alle leden 
die zich op één of andere manier willen engageren. Ze kunnen 
zich melden op info@ksksteenbrugge.com. 
 
Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten langs de zijlijn of 
in de kantine op trainings- en wedstrijddagen. Maak er een 
sportief en leuk voetbalseizoen van. 
 
Tot binnenkort! 
 
Günther Verslype 

mailto:info@steenbrugge.com
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Heren, welkom op KSK.  Veel supporters stellen de vraag wie de 2 onbekende Mourinho’s zijn.  
Hoe kunnen we jullie kennen?  

 

N: Merci.  Ik denk dat wij voor veel supporters nog redelijk onbekend zijn, want wij hebben onze 
voetbaldagen tot hiertoe niet echt in de Brugse regio doorgebracht.  Als speler heb ik bij de jeugd 
van Zulte gezeten en vervolgens ook voor Tielt en Deinze gespeeld.  Als coach ben ik daarna begon-
nen bij Pittem en heb vervolgens nog een paar andere ploegen gehad zoals Meulebeke, Aalbeke, 
Stasegem, Dentergem, enz. 

 

G: Ik ben als keeper begonnen bij Beveren-Leie, maar vanaf mijn negende ben ik doorgeschoven 
naar de spits.  Ik heb het grootste deel van mijn jeugd bij Kuurne Sport, het huidige Eendracht 
Kuurne gespeeld.  Als A-speler heb ik vervolgens verschillende ploegen gehad zoals Kuurne,         
Gullegem, Dentergem, Geluwe, Moen, Stasegem, Oostrozebeke en Pittem.  Een hele reeks dus. 

 

Ik zie een paar gemeenschappelijke ploegen op jullie palmares.  Is het daar dat jullie elkaar heb-
ben leren kennen? 

 

N: Klopt, ik ken Giovanni als coach van verschillende ploegen.  Ik ben hem geregeld tegengekomen. 

 

G: Helemaal juist.  Ik ben een paar keer meegegaan in het verhaal van Nick en nu ook weer bij KSK.  
Aanvankelijk zou dit als speler geweest zijn opnieuw, maar toen de kans zich voordeed om als T2 
aan boord te komen heb ik niet getwijfeld en onmiddellijk toegezegd.  Ik kijk er enorm naar uit om 
nu op een andere manier met Nick samen te werken. 

Maak kennis met Nick & Giovanni 
KSK Steenbrugge begint het nieuwe seizoen met een nieuw trainersduo.  
In het tussenseizoen namen we afscheid van Kristof Van Damme en 

Brecht Vandeputte, die na puik werk met onze fanions          
intussen elk voor een nieuw avontuur hebben gekozen.  

Merci Kristof en welkom Nick! 

 

Nick wie? Giovanni wat?  Inderdaad, hoog tijd voor een 
kennismaking met dit olijke duo. De KSK-reporter, uw 
gouden penseel zocht hen op en bracht volgend verslag 
mee. 
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Inderdaad een mooi kans bij een mooie ploeg, Giovanni.  Hoe zou je Nick dan omschrijven 
als coach.  Jij kent hem door en door, lijkt me. 

 

G: Door en door is veel gezegd, maar Nick is een enorm gedreven coach.  Het is een echte 
winnaar die moeilijk kan verliezen.   

 

N: Ja dat klopt wel.  Haha.   

 

G: Om zijn doel te bereiken kan hij ook wel streng zijn voor zijn spelers.  Maar 
altijd correct en rechtvaardig.  Na de wedstrijd gaat de knop om en schuift hij 
met de spelers aan de toog om een pint te drinken.  Dat is Nick voor mij, een 
winnaar, maar ééntje met veel charisma.   

 

Mooie woorden, Nick.  Giovanni schat jou duidelijk hoog in.  Wat verwacht jij van hem als 
T2? 

 

N: Inderdaad mooie woorden, ja.  Maar ik denk dat het klopt.  Ik ga door de muur om te win-
nen, maar na de wedstrijd ben ik vlug alles vergeten en gaat de knop om.   

Voor Giovanni is het nu natuurlijk een andere rol die hij zal opnemen.  Ik verwacht dat hij het 
goed zal doen.  Hij heeft enorm veel ervaring die hij als speler heeft opgedaan in diverse reek-
sen en ik ben er zeker van dat hij die perfect zal kunnen gebruiken om over te brengen naar 
onze jonge kern.  Hij is voor mij de juiste man op de juiste plaats. We gaan er samen een 
mooie rit van maken! 

 

Dat belooft, heren.  We kijken er samen met jullie naar uit.  Over de jonge kern gesproken, 
hoe schatten jullie de ploeg in?  Waar liggen de verwachtingen voor dit seizoen?  

G: De eerste trainingen zijn vlot verlopen.   Ik zie inderdaad een jonge groep, maar er is dui-
delijk kwaliteit aanwezig.  De uitdaging is om er de komende weken en maanden de goede 
mentaliteit en een goede dosis grinta in te krijgen. 

N: Voila.  Ik wil mijn winnaarsmentaliteit in het team pompen.  Als we daar in slagen zullen 
we met de mix van jeugdig talent, goede vista en winnaarsmentaliteit een goed seizoen kun-
nen draaien.  

G: Ik denk dat het nu nog moeilijk is om daar een verwachting in het klassement aan te kop-
pelen.  Het zal ook nog af te wachten zijn hoe de tegenstanders in de reeks voor de dag zullen 
komen.  

N: Laat ons mikken op een rustig seizoen in de buik van het klassement.  Plek 8 à 10 zou op 
zich niet slecht zijn.  Al hoop ik toch stiekem op een uitschieter hier en daar!  
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Dit zal onze twaalfde man graag horen.   

N: Ja, maar ik zeg dit niet om te paaien. Ik hoop dat de supporters van dag één achter de ploeg     
zullen staan en dat zij samen met ons op weg willen gaan voor een mooi jaar.  Dat zou op zich ook 
een heel mooie verdienste zijn, naast het sportieve.  

G: Sowieso.  Als zal het met vallen en opstaan zijn.  Met de nodige tijd om de jonge ploeg te laten 
groeien en met de steun van de rood-witte supporters komt dit helemaal goed.  Het seizoen mag 
gaan beginnen! 

 

Heren, slotvraag.  Naar welke trainer kijken jullie op?  

N: Jurgen Klomp. 

G: Klopp, zeker haha.  Onnozelaar.  

N: Klopp, ja. Die ook. 

G: Geef mij maar Pep Guardiola.  Fantas-
tisch hoe die altijd uitgaat van eigen 
sterkte, steeds de bal het spel laat maken 
en aanvallend voetbal op de mat weet te 
brengen.  Voor mij absoluut Pep! 

N: Pep is inderdaad ook niet de slechtste.. 
Maar trouwens, ik heb hier ook al veel 
positieve dingen gehoord over het trainersduo van de veteranenploeg, Hoff en Houdimi.  Op welke 
plek zijn die vorig seizoen geëindigd, Gio? 

G: Tweede plek, makker.  Ik ken mijn klassiekers.  Vicekampioen, dus de lat ligt hoog op KSK.  Aan 
ons om beter te doen, Nick. Let’s go. 

Fantastisch! De toon is gezet zou ik zeggen.   

Heren, bedankt voor deze fijne babbel en ongelooflijk veel succes dit seizoen! 

Niet nodig! Kom de START2COACH volgen op 

KSKS Steenbrugge en je zal zo je keuze bevestigd 

zien! Maar ook zonder deze opleiding ben je 

meer dan welkom! Vooral de onderbouw is op 

zoek naar gemotiveerde trainers! 

Interesse? Neem contact op met  

patrickdj91@hotmail.com 

Wel interesse maar schrik? 

COACHES GEZOCHT 
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 Om de training vlot te laten verlopen, dient 
iedereen een kwartier op voorhand in de 
kleedkamer te zijn; 

 Vanaf de U10 worden ouders niet meer 
toegelaten in de kleedkamer; 

 Op training luisteren we naar de trainers 
en verwachten we 100% inzet; 

 Voetbal is een vuil spelletje, douchen is 
dus verplicht wanneer dit coronaveilig kan 
gebeuren.  

 Vanaf de U10 wordt de kleedkamer tel-
kens gekuist door de kapitein van de 
week; 

 Bij afwezigheid op training gelieve de trai-
ners op voorhand op de hoogte te brengen; 

 

 Wij maken na de laatste training de 
wedstrijdselecties, gelieve op voorhand 
mee te delen  indien uw zoon/ dochter niet 
kan meedoen; 

 Selecties staan ten laatste donderdagoch-
tend op het gebruikte communicatieka-
naal (blog, whatsapp…), daarna wordt be-
vestiging gevraagd vóór 10u vrijdagoch-
tend; 

 Op wedstrijddagen komen de spelers toe 
in training van KSK Steenbrugge; 

 Na de wedstrijd zitten alle spelers samen 
om nog een drankje te nuttigen, zo   wordt 
het groepsgevoel nog versterkt 

 Veel regeltjes hierboven, maar plezier ma-
ken en bijleren blijft de allergrootste af-
spraak!!!! 

Als je start met voetballen kan je zowel outdoor als indoor aan de slag. Meestal 

kiest men voor één van de twee, maar waarom niet allebei? De combinatie van 

beide zorgt immers voor een complete voetbalbeleving en –ontwikkeling van 

elke speler. Vanuit de federatie willen we dan ook meer en meer de kaart trekken 

van samenwerkingsverbanden tussen veld en indoorclubs!  Vanuit die insteek namen 

we reeds in het voorjaar van 2022 de eerste stappen om dit te organiseren.  Maar we nemen nu 

grotere stappen en bieden onze spelers en vooral onze allerkleinste iets nieuws aan!  

Op zondagmorgen zal de voetbalschool Foot en Fun van start gaan: een samenwerking tussen  IF 

Assebroeke Brugge en KSK Steenbrugge om zo verder de connectie tussen beide disciplines te ver-

sterken.  Hiervoor kunnen spelers van de U6 t.e.m. de U9 zich inschrijven. 

Daarnaast kunnen onze jeugdspelers van de bovenbouw ook toetreden tot 1 van hun zaalvoetbal-

ploegen: 1x U17 , 2x U15 en 1x U13. Trainingingen zijn op woensdag-

namiddag om 15u tot 16u30.  De jeugd zal actief zijn in zaal Stamina, 

sporthal Jan Fevijn, in de Daverlostraat, te Assebroek en Sport Vlaan-

deren in de Nijverheidstraat . 

Met heel weinig dode momenten en een hoge spelintensiteit verbeter 

je je uithouding. En naarmate je meer wedstrijdjes speelt verbetert 

ook je concentratie en je beslissingssnelheid.  

We slaan de handen in elkaar om er een mooi project van te maken.  

FOOT & FUN 
 

Voetbalschool i.s.m. IF Assebroeke Brugge 

Iets van afspraken en vrienden  
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Trainingsschema 2021-2022 

In enkele stappen de kalender van de 

provinciale en nationale beker bekijken?  

Of van de competitie?  

Alle speelschema's zijn terug te vinden op 

de website of in de app van de Belgische 

voetbalband of van Voetbal Vlaanderen 

Wedstrijdschema’s downloaden 

In september neemt KSK als ambassadeur deel 

aan de Maand van de Sportclub: we 

organiseren 2 x een duiveltjesinstuif voor 

kleuters.  

Maand van de SPORTCLUB 


