
 
 

 

KSV STANDAARD DENDERLEEUW 
#FORZASTD 

 

 
Beste leden, ouders, supporters, sympathisanten, 
 

Wat een jaar was dat! Niet weten of we het seizoen mochten starten, maar toch 

wel. Soms wel trainen, dan weer niet. Soms in bubbels, op andere momenten 
weer met het hele team. En over de wedstrijden valt er eigenlijk niet veel te 
schrijven. 
 
Ondanks alles hebben we aan onze jeugd toch telkens trainingssessies kunnen 
aanbieden zodra en wanneer het mocht. Het voortdurend omgooien van de 

planning was niet gemakkelijk, maar dankzij onze gemotiveerde en flexibele 
trainers en uiteraard de flexibiliteit van de spelers/ouders konden we er samen 
toch voor zorgen dat de meerderheid van onze jeugd de laatste maanden 3 
sessies per week kon volgen. En dat deden niet veel clubs in de Denderstreek 
ons na! Om te compenseren voor de gemiste weken, zullen we dit jaar langer 
doortrainen. Op deze manier proberen we met z’n allen nog het maximale te 

halen uit dit seizoen. 
 
Toch was het geen verloren jaar. Zo zijn we, naast de samenwerking met Futsal 

Club Denderland (ex- Real Ardans), een partnership met KVK Ninove aangegaan, 
en als kers op de taart hebben we ons Provinciaal Label binnen. 
 

Provinciaal Label  
 
TWEE STERREN 
 

TWEE STERREN. Dat heeft de Double Pass audit van afgelopen voorjaar ons 
opgebracht. 
 
TWEE STERREN. Niet 2 hemellichamen, niet 2 beroemdheden, en nee, Stan Van 
Samang komt ook niet 2x zijn liedje zingen. 
 

TWEE STERREN geven onze score op de audit weer. We hebben daarmee de 
maximale score gehaald om het Provinciaal Label te behalen! Een dikke 10 op 10 
dus. Concreet betekent dit, dat vanaf komend seizoen een deel van onze 
jeugdploegen aan de Provinciale Jeugdcompetities zal deelnemen. 
 

DANK DANK DANK 
 

Onze club heeft de afgelopen jaren grote stappen genomen, zowel op sportief en bestuurlijk vlak, als met betrekking 
tot de accommodatie. Onder begeleiding van Sportief Verantwoordelijke Patrick Vanderpoorten hebben onze 
medewerkers-vrijwilligers samen hun schouders gezet onder dit project. Na uren, dagen, maanden werken achter 
de schermen, soms tot diep in de nacht, gevolgd door tal van interviews, kwaliteitscontroles van trainingen, en de 
doorlichting van de algemene organisatie, mogen we allemaal fier zijn op het resultaat! 
 
Het zou ons te ver brengen om iedereen op te noemen die hieraan heeft meegewerkt, maar laat het duidelijk zijn: 

onze dankbaarheid is groot! Jullie tomeloze inzet en bakken vol goesting om onze ambities na te streven hebben 

geloond, en respect en vele woorden van dank zijn op hun plaats voor eenieder die hieraan heeft bijgedragen. 
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EN WAT NU? 
 
Door provinciaal voetbal aan te bieden in onze club, zijn nu alle niveaus vertegenwoordigd binnen het partnership 
met KVK Ninove, waardoor elke speler zich op zijn eigen niveau verder kan ontplooien. Dit zal zeker ook de kwaliteit 

van de opleiding van onze jeugdspelers verhogen. 
 
Hieronder de jeugdploegen van Standaard Denderleeuw voor seizoen 2021-2022: 
 

• U6:  2 ploegen regionaal 

• U7:  2 ploegen regionaal 

• U8:  2 ploegen provinciaal 

• U9:  2 ploegen provinciaal 

• U10:  1 ploeg provinciaal + 1 ploeg regionaal 

• U11:  1 ploeg provinciaal + 1 ploeg regionaal 

• U13:  1 ploeg provinciaal + 1 ploeg regionaal 

• U15:  1 ploeg provinciaal + 1 ploeg regionaal 

• U17:  1 ploeg provinciaal + 1 ploeg regionaal 

• U21:  1 ploeg provinciaal 
 
Elke lichting heeft minstens 2 ploegen, en afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de sportieve cel beslissen 
daar nog een derde ploeg aan toe te voegen. 

 
De spelerselecties zullen worden gemaakt door de trainers en de jeugdcoördinatoren, bijgestaan door de 
talentenscout van de club. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar het sportief niveau van elke speler, en daarnaast 
zal er ook rekening worden gehouden met aanwezigheden, de attitude van de speler en respect voor het intern 
reglement. Selecties liggen niet vast voor een volledig seizoen; spelers evolueren in de loop van het jaar, en elke 
speler moet de kans krijgen zich verder te ontwikkelen op zijn of haar niveau. 

 

1e Elftal Heren – 2e Provinciale 
 

Het nieuwe seizoen 2021-2022 is in aantocht en wij kijken allen enorm uit naar deze start! 
 
DE KERN 
 
Tijdens de voorbije lockdown in de COVID-19 periode hebben wij alles behalve stilgezeten rond het samenstellen 
van de ploeg voor dit nieuwe seizoen. 

 
Om te beginnen heeft er een trainerswissel plaats gevonden, waarbij Marijn Vanderheyden onze club verlaat om 
aan de slag te gaan op Nationaal niveau. Hierbij werd Kristof Badisco als vervanger aangesteld om ons eerste elftal 
te begeleiden. Marijn willen wij alvast bedanken voor zijn geleverde inzet de voorbije jaren en we wensen Kristof 
veel succes toe om onze sportieve ambities verder uit te werken. 
 
Met veel fierheid kunnen wij ook mededelen dat het grootste deel van de kern van vorig seizoen terug te bewonderen 

zal zijn op onze velden. De zeven spelers die toch de club hebben verlaten zijn dan ook waardig vervangen waarbij 
wij kunnen zeggen dat onze kern sterk genoeg zal zijn om volgend seizoen te strijden voor het hoogst haalbare. 
 
VOORBEREIDINGEN SEIZOEN 2021-2022 
 
Dat onze club ambities heeft en elk jaar grote stappen wil zetten, moeten we niet meer herhalen. Samen gaan wij 
hier het maximale uithalen en hopen wekelijks te kunnen zegevieren met de nodige steun van de volledige 

Standaard-familie. 
 
We trappen onze voorbereiding af met de eerste training op 18/07/2021 om 10u. Verder voorzien wij in het 
oefenprogramma enkele mooie oefenwedstrijden: 
 
• Donderdag 29/07/2021 St. Denderleeuw – Leeuwkens Teralfene (2e PROV) 

• Donderdag 05/08/2021 St. Denderleeuw – Denderhoutem (1e PROV) 

• Donderdag 12/08/2021 St. Denderleeuw – VK Liedekerke (1e PROV) 
• Donderdag 19/08/2021 St. Denderleeuw – Zwevezele B (2e PROV) 
• Donderdag 26/08/2021 St. Denderleeuw – Juventus Schoonaarde (2e PROV) 
 
Noteer alvast deze data in jullie agenda en kom allen samen onze kern aanmoedigen om stap per stap toe te werken 
naar de seizoenstart. Alle steun is van harte welkom! #FORZASTD 

http://www.standaarddenderleeuw.be/images/algemeen/Partnership-KSV-Standaard-Denderleeuw-en-KVK-Ninove.pdf
http://www.standaarddenderleeuw.be/images/algemeen/Partnership-KSV-Standaard-Denderleeuw-en-KVK-Ninove.pdf
http://www.standaarddenderleeuw.be/images/algemeen/alg_reglement.docx
http://www.standaarddenderleeuw.be/images/algemeen/alg_reglement.docx


 
 

2e Elftal Heren – 4e Provinciale 
 

Vorig jaar zijn wij gestart met een 2e herenelftal, dat voor Standaard Denderleeuw uitkomt in 4e Provinciale. Door 
de coronaomstandigheden hebben wij het seizoen niet kunnen uitdoen, maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten 
om onze kern voor seizoen 2021-2022 verder op te bouwen. 
 

DE KERN 
 
We zijn dan ook zeer verheugd te mogen melden dat we de volgende nieuwe spelers hebben aangetrokken om ons 
team te komen versterken: 
 
• NICK & ARNE ARIJS: deze broers keren terug naar onze club na een omweg van 2 jaar bij de geburen Panthers 

Okegem. Ze brengen hun vader Emile mee, die opnieuw de afgevaardigde zal worden van onze P4. 

 
• MIKA VAN WEZENMAEL: de jonge belofte zal de club eveneens vervoegen. Mika heeft zijn opleiding gevolgd 

bij onze buren FCV Dender en is een 2-tal jaar geleden uitgeweken naar voetbalclub TK Meldert. Woonachtig in 
Denderleeuw, is zijn terugkeer een beetje thuiskomen voor deze 18-jarige. 

 
Met deze nieuwe aanwinsten versterken we bijgevolg de lokale verankering van Standaard Denderleeuw. 
 

Ook zijn we blij dat de meeste spelers bij onze club zullen blijven, met uitzondering van een 2-tal spelers dat de 
club zal verlaten. 
 
KRUISBESTUIVING 
 
Als club opteren we voor beloftevolle spelers die groeipotentieel hebben om zich in de toekomst aan te kunnen 

sluiten bij onze kern in 2e Provinciale. Daarom zullen spelers uit de kern van onze P2 geregeld aansluiten bij de P4 
om het wedstrijdritme te behouden, en vice versa zullen kansen worden geboden aan spelers van P4 om zich verder 
te ontwikkelen naar P2-niveau. 
 
Iedereen op post om deze toppers aan te moedigen! Check de wedstrijdkalender voor de planning. 
 

1e Elftal Dames – 2e Provinciale 
 
DE VOORBEREIDINGEN ZIJN GESTART 

 
Onze Dames zijn ook al opnieuw beginnen trainen. Daarmee geven we het startschot aan de lange voorbereiding 
voor het nieuwe seizoen, dat in september zal starten. Het afgelopen seizoen was er eentje om snel te vergeten, 
want door corona zijn er amper wedstrijden of trainingen geweest. 
 

DOORSTROOM VAN JEUGDSPEELSTERS 
 

Dat we de meisjes uit onze eigen jeugd alle kansen geven is geen 
loze belofte. Fiona, Ellen en Elodie zijn 3 sportieve dames die 
doorgegroeid zijn naar onze damesploeg. Ook de komende jaren 

zullen we blijven inzetten op onze eigen jeugd. 
 
DAMESVOETBAL 
 

Het is trouwens algemeen geweten dat meisjes die gemengd 
hebben gespeeld in hun jeugd, nadien betere voetballers worden. 
Een meisje mag tot max U17 gemengd spelen, maar kan al vanaf 
14 jaar opgeroepen worden bij de Damesploeg in de provinciale 
reeksen. 
 

 
Wil je het komende seizoen voor onze Red Ladies komen supporteren? Onze wedstrijden zijn op vrijdagavond op 
het kunstgras en de toegang is gratis. Bekijk de wedstrijdkalender om te weten wanneer we thuis spelen! 
 

 Volg onze Red Ladies op Facebook: https://www.facebook.com/redladiesdenderleeuw 

  

https://www.facebook.com/redladiesdenderleeuw


 
 

Zondagreserven 
 

DE ZONDAGRESERVEN ZIJN VAN ONS! 
 
Sinds het seizoen 2019-2020 komen we ook uit met 
Zondagreserven in competitie. 

 
Het ontstaan van deze echte vriendengroep gaat 
echter veel verder terug in de tijd, zeg maar gerust 
meer dan 25 jaar. Ondertussen is er al veel 
“personeelsverloop” geweest uiteraard, maar van de 
oorspronkelijke bezetting blijven er toch ook nog 
enkelen aan boord. 

Tot 2 seizoenen terug kwamen ze uit voor KSK 
Erembodegem (waar ze in vriendschap zijn 
weggegaan). Ondertussen zijn ze zeer blij om deel 
uit te maken van de Standaard Denderleeuw familie. 

De kern bestaat uit gemiddeld 22 spelers, vaak van 
heel uiteenlopende leeftijden. De jongsten zijn nog 
prille twintigers (of soms nog jonger), de net iets 

ouderen met bakken ervaring zitten bijna op Tram 5. 
 
De drijvende krachten achter de ploeg zijn T1 Willy De Smet en T2 Raymond Van West. Zij doen er alles aan om de 
spelers volop van hun hobby te kunnen laten genieten – een toffe training op woensdagavond en een leuke, 
spannende en intensieve match op zondagochtend. 
 

Extra-sportieve zaken gaan ze ook niet uit de weg. Een pintje na de training, een etentje af en toe, een weekendje 
in de Ardennen,…… 
 
De Zondagreserven mogen dan wel vooral een “hechte” vriendengroep zijn, ze kunnen ook een behoorlijk potje 
voetballen. Het motto is om uit te pakken met verzorgd voetbal, zich te amuseren, maar ook resultaten te boeken. 
Deze ploeg profileert zich als een subtopper die zowat tegen iedereen in de reeks kan winnen. Gaan voor een Top 5 

plaats is een gezonde ambitie. 

 
Zij kijken nu al volop uit naar het seizoen 2021-2022, dat hopelijk op een normale manier kan doorgaan. Zorgen zij 
volgend seizoen voor de verrassing? 
 

Inschrijvingen Jeugd Seizoen 2021-2022 
 

De inschrijvingen zijn officieel geopend! 
 
Allemaal massaal naar onze website om je te registreren voor het komende 

seizoen. 
 
Opgelet: ook als je reeds bent aangesloten vragen we je je in te schrijven via 

het digitale formulier. Op deze manier hebben we enerzijds een formele 
bevestiging dat je blijft, en anderzijds hebben we de up-to-date gegevens van jou 
en/of jouw ouders. 

 

De brieven voor de inschrijvingen maken deel uit van de communicatiebundel die op de trainingen zijn/worden 
uitgedeeld. Hierin staat meer informatie over het lidgeld en het kledijpakket. 
 
Net zoals vorig jaar, zetten we graag nog even op een rijtje wat het lidgeld inhoudt: 
 
• Inschrijving KBVB & verzekering: elke speler bij ons aangesloten is automatisch ook verzekerd voor blessures 

tijdens de sportieve activiteiten van de club. Dit bedraagt een kost van 30€ per lid; 
 
• Kledijpakket: elke speler krijgt een kledijpakket ter waarde van tenminste 125€; 
 
• Eetfestijn: elke speler krijgt 10€ korting op drie van onze eetfestijnen tijdens het seizoen, waarde: 30€; 

 
• Lidkaart Eerste Elftal: elke speler krijgt 2 lidkaarten voor zijn ouders/voogd om thuiswedstrijden van onze eerste 

ploeg gratis bij te wonen (uitgezonderd eindronden en bekerwedstrijden). Waarde: 2 x 15 matchen x 5€ = 150€; 
 



 
 

 

 

Standaard Denderleeuw  
Walleken 18 

9470 Denderleeuw 
info@standaarddenderleeuw.be 

www.standaarddenderleeuw.be 
Volg ons op Facebook  

 

KSV ST Denderleeuw is een 
voetbalclub uit de denderstreek waar 
voetbalplezier, voetbalopleiding en 
verdraagzaamheid hand in hand 

gaan en waarbij creativiteit en 
beleving centraal staan.  

• Stages: per stage krijgt een clublid minstens 10% korting op de inschrijving (ten opzichte van niet-leden). Doe 
je twee volledige stages mee, dan heb je een profijt gedaan van zo’n 15 à 18€; 

 
En dan hebben we het nog niet gehad over het belangrijkste, het voetbal zelf: elke week twee trainingen, een 

maximum aan wedstijden en meerdere tornooien. Daar doen we het natuurlijk voor! 
 
Bij deze willen we iedereen er ook aan herinneren dat de opleidingsvergoeding ten laatste op 20 juni 2021 betaald 
dient te worden. 

 

Voetbalstages 
 
Seizoen 20-21 zijn we gestart met het organiseren van een zomerstage. Deze 

eerste editie was nieuw voor velen, en de opkomst eerder beperkt. Ook dit 
seizoen bieden we opnieuw een aantal stagedagen aan in augustus. Met deze 
tijdige aankondiging hopen we dit jaar al onze jeugdspelers te mogen 
verwelkomen! 
 
Nieuw: het is ook mogelijk om per dag in te schrijven. 
 

De zomerstages zullen doorgaan volgens onderstaand schema: 
 
• U12 t.e.m. U17:  maandag 09/08/2021 en dinsdag 10/08/2021 
• U6 t.e.m. U11:  woensdag 11/08/2021, donderdag 12/08/2021 en vrijdag 13/08/2021 
 
Meer informatie op onze website en in de communicatiebundel die op de trainingen zijn uitgedeeld. 

 

Activiteitenkalender 
 

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat ook onze club financieel zwaar te lijden heeft gehad onder de COVID-
maatregelen. Het sluiten van de kantine en het afgelasten van tornooien en eetfestijnen waren een dikke streep 
door onze rekening, letterlijk dan. We zijn dan ook enorm dankbaar voor iedereen die ons gesteund heeft, niet het 
minst onze trouwe sponsors en iedereen die via één van onze acties een take-away maaltijd of eindejaarspakket 
heeft besteld. 
 

Ons brein loopt over van de ideeën om volgend seizoen de schade enigszins goed te maken. En dan bedoelen we 
niet alleen de financiële schade, maar ook het gemis van onze spelers en supporters! We kijken enorm uit naar een 
volgend gezellig samenzijn met jullie allemaal. 
 
Momenteel wachten we met spanning af of en wanneer we weer iets mogen organiseren. Een volledige jaarkalender 
heeft op dit moment dan ook nog niet veel zin, maar noteer alvast het volgende in je agenda: 

 

De 3e Valckeniercup, ons jaarlijks tornooi dat normaal doorgaat met Pasen maar dat we om welbekende 

redenen hebben moeten uitstellen: 
 
• Zaterdag 19 juni 2021  U6 t.e.m. U9 
• Zondag 20 juni 2021 U10 t.e.m. U13 

• Zaterdag 26 juni 2021 U15 
• Zondag 27 juni 2021 U17 
 
Laten we hopen dat het mag doorgaan! Duim jij alvast mee? 
 
Ondertussen is iedereen welkom op het leukste terras van Denderleeuw: vanaf 8 mei geopend tijdens de trainingen. 
 

 

 
 
 
 

ACTIE: recupereer het lidgeld van jouw zoon/dochter 

Breng een nieuwe sponsor aan of word zelf sponsor met jouw eigen zaak. Contacteer financieel 

verantwoordelijke Katja Smith voor de voorwaarden (katja@standaarddenderleeuw.be) 
 

 

https://www.facebook.com/Standaard-Denderleeuw-vzw-827284090631658

