Beste sportvrienden,
Welkom op de algemene vergadering van dit seizoen.
De agenda van deze vergadering is door de meesten al wel gekend, maar toch. Ikzelf zal eerst even
terugblikken op het voorbije seizoen en daarna zullen we ook sportief vooruitkijken naar het komende
seizoen en de nieuwe spelers voorstellen.
Het seizoen 2016-2017 was een historisch seizoen en dit in verschillende opzichten.
Laten we even starten met het sportief gedeelte.
Onze A-ploeg kwam namelijk voor het eerst in ons bestaan uit in 2de Provinciale en kon zich daar, zij het nipt,
handhaven. Onze B-ploeg speelde een mooi seizoen en eindigde uiteindelijk op een mooie 9de plaats met 40
punten. Onze dames zetten misschien zelfs de mooiste prestatie neer. Na het ongenaakbare KOSC Wijgmaal
eindigden ze met 20 overwinningen en 60 op 66 punten mooi tweede (doelsaldo +140) en dwongen ze zo de
promotie af naar 2de Provinciale. Ook onze diverse jeugdploegen behaalden mooie tot schitterende
resultaten en behaalden diverse ereplaatsen. Een titel zat er spijtig genoeg niet in.
Onze A-ploeg kon uiteindelijk nog 3 ploegen achter zich houden, maar dit seizoen zal toch wel gekenmerkt
worden door de diverse kwetsuren die een zware stempel op de resultaten drukte. We moesten het seizoen
starten zonder de gekwetsten Kevin, Kristof en Durmus en in de eerste wedstrijd viel ook Rob uit met een
kniekwetsuur. Door de kwetsuur van Kevin op de laatste training voor de seizoenstart, moesten we in
extremis nog op zoek naar een nieuwe doelman en die vonden we in de persoon van Tom Willems. We
verzeilden dan ook vrij snel in de achterste regionen van het klassement en dan geldt de voetbalwet dat je
meestal nog meer klappen te verwerken krijgt. Dit was inderdaad zo en zo moesten we ook nog een tijdje
zonder Jelle en Zeger verder en ook andere spelers deelden in deze malaise. We lagen meestal niet onder bij
onze tegenstander, maar verloren meestal onverdiend. Zo bleven we lange tijd op de voorlaatste plaats
hangen en het was pas in het slot van de competitie dat we 2 reeksen van 3 overwinningen konden
neerzetten en zo het behoud verzekeren.
Ik heb dan ook nog een paar statistieken:





Floris klokte af met de meest gespeelde wedstrijden (32 op 34) alsook met de meest gespeelde
minuten
Durmus werd topschutter met 10 doelpunten ook al kwam hij maar in 19 wedstrijden in actie
Floris tekende trouwens ook nog voor de meeste assists (8) en dit was er één meer dan Tom
De strijd om de meeste gele kaarten werd nipt gewonnen door Jelle (7) voor Amadeus (6). Kristof
was de enige die met 2 rode kaarten de wedstrijd vroegtijdig mocht verlaten. Ook Amadeus en Bas
keken tegen rood aan. Amadeus zat dan ook de meeste schorsingsdagen uit, namelijk 3.

Onze B-ploeg behaalde in hun tweede seizoen een mooie 9de plaats met 40 punten en deden zo aanzienlijk
beter dan het voorbije seizoen. Zij speelden een paar zeer sterke wedstrijden tegen de kopploegen van de
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reeks en verdienden zeker een aantal punten meer. Desondanks een knappe prestatie. Niels, Brecht en Simen
speelden hier de meeste wedstrijden (27 op 30) en Gianni werd met 17 doelpunten topscorer.
En dan onze dames. Zij eindigden in hun tweede seizoen op een mooie tweede plaats (met 60 op 66 punten)
achter het ongenaakbare Wijgmaal. Samen met Wijgmaal (66 op 66 punten) domineerden zij de competitie
en zetten ze de derde op ruime achterstand en dwongen zo de promotie af naar 2de Provinciale.
Tot zover het nieuws over de senioren teams.
Onze jeugdploegen wisselden sterke met iets mindere resultaten af, maar behaalden toch wel een aantal
verdienstelijke ereplaatsen. Zonder een of andere ploeg te willen achteruitstellen, wil ik toch wel een pluim
geven aan de U15. Onze U15 ploeg werkte zeer nauw samen met deze van KDN United daar er te weinig
spelers waren voor 2 volwaardige ploegen. Deze samenwerking verliep uiterst vlot en meerdere spelers
speelden vaak 2 wedstrijden in een weekend. Hier kwam heel veel puzzelwerk bij te pas en onze U15
strandden steeds op een paar punten van de titel, mede doordat we soms wel eens forfait dienden te geven
als beide U15 ploegen op hetzelfde uur speelden. Een dikke pluim voor Francis die hierin een bezielende rol
speelde. Deze samenwerking zal in het komende seizoen nog doorgetrokken worden en zelfs uitgebreid.
Verder konden we ook terugblikken op geslaagde mosselfeesten, restaurantdagen, een geslaagde quiz en
een mooi tornooi. Hiervoor wens ik zeker iedereen te danken die aan één of meer van deze activiteiten
meegewerkt hebben.
Tot zover het voorbije seizoen.
Wat belangrijker is, is natuurlijk de toekomst.
In de loop van het voorbije seizoen hebben we samen met KDN United een intentieverklaring opgesteld tot
het oprichten van een nieuwe voetbalvereniging. Beide clubs zien deze stap als de meest zinvolle en
noodzakelijke manier om toekomstgericht voetbalsport te organiseren binnen de gemeente Holsbeek.
De missie van deze nieuwe voetbalvereniging is:
●

Op lokaal vlak –te Holsbeek- een gezonde voetbalclub voor kinderen, jeugd en volwassenen (mannen
en vrouwen) zijn, met uitstraling tot buiten Holsbeek. Een gezonde voetbalclub zijn, betekent oa:
o

Verenigen rond gezonde, respectvolle voetbalsportbeoefening in een geest van respect en
fair-play;

o

Sportief ambitieus;

o

Steunen op een doorstroming van de eigen gevormde voetballende jeugd;

o

Financieel gezond;

o

Organisatorisch efficiënt gezien de schaarste aan vrijwilligers, trainers,..;

o

Van uit zijn missie en zijn, een natuurlijke aantrekking realiserend bij kinderen (en hun
ouders), jeugd en volwassenen van Holsbeek en van daarbuiten maar tevens bij sponsors,
sympathisanten en andere stakeholders.

●

Een warme vereniging vormen van vrijwilligers, ouders, sympathisanten en sponsors, die actief
deelneemt aan het verenigingsleven in Holsbeek, met aandacht voor sociale waarden, gezondheid,
diversiteit en respect voor ieder individu.

●

Deze nieuwe club moet de ambitie hebben om binnen 10 jaar, bij de seniorenploegen, in 75% van de
wedstrijden, de helft plus 1 van de selectie laten bestaan uit spelers opgeleid in eigen rangen.

●

Heel belangrijk in dit verhaal is natuurlijk de infrastructuur. Het is de bedoeling om op één locatie te
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spelen om zo het samenhorigheidsgevoel te versterken, maar ook om de nodige, kwalitatieve velden
(lees kunstgrasvelden) ter onze beschikking te hebben.
Maar hoever staan we nu?
Momenteel lopen er 2 RUP’s binnen de gemeente en het openbaar onderzoek hiervan loopt tot midden juli.
Daarna zullen deze bezwaarschriften verwerkt worden en hopelijk kunnen we stellen dat deze RUP’s in het
najaar definitief goedgekeurd zijn.
Ondertussen voeren beide clubs verdere besprekingen rond het business plan, de sportieve doelstellingen,
de jeugdwerking, het financieel beleid en de toekomstige organisatie.
Ligt er al iets vast?
Neen. Het is nog steeds een intentieverklaring, waar beide clubs 100% achterstaan, maar er zijn zeker nog
verder besprekingen nodig, zowel tussen de beide clubs als men het gemeentebestuur, toch wel een zeer
belangrijke partner in dit hele verhaal. We willen ons zeker ook niet vastpinnen op een bepaalde datum,
maar het is wel de bedoeling om hierover 100% duidelijkheid te hebben in de loop van november.
Losstaand van dit alles is wel het samenwerkingsakkoord tussen de beide jeugdwerkingen. Deze gaat zeker
verder ongeacht wat er verder gebeurt met de eventuele fusie.
Het is dan ook al de bedoeling om voor het komende seizoen een quasi identiek huishoudelijk reglement toe
te passen binnen beide clubs, zodat ook op vlak de overgang vlotter zou kunnen verlopen.
Zoals jullie zien was en is 2017 een historisch jaar voor V.K. Holsbeek. Er is al het een en ander gebeurd en er
staat zeker ook nog het een en ander te gebeuren.
Wat zijn nu de sportieve vooruitzichten en dan meer bepaald van de seniorenelftallen en dames?
We hebben net als de voorbije jaren het overgrote merendeel van de spelerskern kunnen behouden en deze
aangevuld met een aantal versterkingen. Hierop kom ik straks even terug als we de nieuwe spelers
voorstellen.
Het doel voor de A-ploeg is dan ook vrij eenvoudig. Proberen een rustig seizoen te spelen (dus niet tot de
laatste wedstrijd moeten knokken voor het behoud) en ergens een plaats in de middenmoot van de
rangschikking te ambiëren. We denken hiervoor zeker gewapend te zijn en we hopen zeker ook meer geluk
te hebben met kwetsuren (erger dan vorig jaar kan eigenlijk bijna niet). Tino zal hier straks zeker ook nog wel
een woordje aan toe voegen.
De B-ploeg behaalde vorig seizoen een mooi resultaat en dat willen we zeker consolideren, maar dat is zeker
geen doel op zich. Een B-ploeg is een voedingsbodem voor toekomstige kernspelers voor het A-team en dus
ideaal voor jonge spelers om zich te manifesteren en ervaring op te doen. Uiteindelijk is dat ook het doel van
de jeugdwerking om zoveel mogelijk spelers uit eigen opleiding te laten doorgroeien naar het A-elftal. Dit is
een absolute must naar de toekomst toe.
Onze dames komen het volgend seizoen in 2de Provinciale uit en ook dit zal een uitdaging zijn. In tegenstelling
tot het voorbije seizoen hopen we toch wel een hoop meer echte, spannende wedstrijden te zien waar dit
het voorbije seizoen niet het geval was. Onze dames hebben de voorbije jaren veel progressie gemaakt en
kunnen in de komende seizoenen zeker nog groeien.
En zo komen we dan aan de voorstelling van de nieuwe spelers voor het komende seizoen.
Laten we beginnen met de A-ploeg:



Tino en Frederik blijven dit team leiden en ook Kurt blijft onze doelmannen trainen.
Volgende spelers zochten andere oorden op of stopten met voetballen: Kristof Lefèvre, Willem
Meurrens, Steven Neutjens, Rob Ramon, Jens Vermeijlen en Tom Willems.
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De nieuwkomers zijn:
o Ruy De Backker (Sp. Erps-Kwerps - 1994) – spits
o Steven Delestinne (S.K. Kampelaar – 1985) – spits / middenvelder
o Younes Haegemans (K.F.C. Baal – 1991) – doelman
o Sam Medart (H.O. Veltem – 1994) – verdediger
o Thomas Van Bael (V.K. Linden – 1996) – doelman
o Kim Vantongelen (R.C. Butsel – 1983) – middenvelder
o Yacine Zine (K. St. Haasrode – 1987) – middenvelder

Bij de B-ploeg bleven ook zowat alle spelers en trainer Steven Cox en verwelkomen we:




Xander Brouwers (V.K. Linden – 1999)
Uros Milenkovic (1991)
Aantal spelers vanuit de U21 / reserven.

Hoog tijd om het woord door te geven aan Tino, Frederik en Steven.
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