
  

Beste sponsors, leden, supporters en sympathisanten. 
Normaal hadden wij elkaar nu kunnen zien op onze jaarlijkse 
nieuwjaarsdrink in het Strop, maar het “coronabeestje” heeft daar een 
stokje voor gestoken. Vandaar voor een keertje een geschreven 
nieuwjaarsbrief. Het is ondanks alles toch een boodschap van hoop!

Het fameuze coronabeestje heeft tijdens het voorbije jaar voor verschillende 
zaken een stokje gestoken. Zo werd de competitie 2019-2020 nooit 
afgewerkt, konden enkele van onze ploegen hun sterke competitie niet 
verzilveren met een titel of medaille ( dames en U15 ) , was er geen 
bekerfinale voor onze dames, konden onze geselecteerde dames niet naar 
de EU Nationscup in Brno met de nationale ploeg en ook voor onze jongste 
geselecteerde dames was er geen trip naar Tsjechië met de Vlaamse ploeg. 
Als klap op de vuurpijl moesten we ook onze 5e editie van de Lenssenscup 
afblazen en kreeg ook onze eerste KGZV pop-upbar geen schijn van een 
kans tegen corona. Er werd meteen een noodscenario uitgewerkt, en de 
KGZV-mondmaskers en KGZV-ginactie werden een feit. Dankzij jullie 
bereidwillige medewerking kon onze clubkas blijven ademen, waarvoor dank.

Dan maar met volle moed naar het seizoen 2020-2021. 

Bij de heren nam coach Franky afscheid, hij werd opgevolgd door Willem De 
Paepe. En voor het eerst besloten we samen te werken met de buren uit 
Eeklo. Samen zetten wij KGMZV op de rails, een U21-ploeg. Willem zijn start 
met onze jonge herenploeg was succesvol. De eerste zege werd gehaald op 
de openingsspeeldag tegen Brugge. En ook de moeilijke verplaatsing naar 
Brussels werd winnend afgesloten. Dat smaakt naar meer. Ook voor onze 
dames die opnieuw op kop stonden. En ook de U17 en U15 waren weer “on 
fire”  Maar opnieuw was daar het coronabeestje. Het begon met een ware 
“ontsmettingscampagne” in het zwembad en we maakten ook kennis met de 
bezoekersregistratie. Gelukkig zorgden onze webmasters voor een digitale 
oplossing. Registreren via de smartphone en de QR-reader. Maar we konden 
het niet volhouden. In Brussel werd beslist dat de zwembaden gingen sluiten.  
Gedaan met competitiematchen spelen en meteen ook kennismaken met een 
nieuw fenomeen : het “bubbelzwemmen”. Aan de trainers de zware taak om 
hun ploeg in te delen in bubbels van 3 of 4, elk in een baan, zonder bal. 



Het zorgde voor wat terechte onzekerheid bij spelers en ouders. Intussen is 
er al wat meer mogelijk, maar veel is het nog niet. 

Wanneer nog eens een complete waterpolomatch spelen? 

Het is een vraag die wij ons ook nog altijd stellen. Op de laatste online 
meeting met de clubs werd al afgesproken dat er voor 15 januari geen 
beweging komt. Daarna zullen we weer samenkomen om de cijfers en de 
eventuele speelmogelijkheden te bekijken. Maar het ziet ernaar uit dat het 
“gene vette” zal worden. Sommige clubs focussen al op volgend seizoen en 
denken alleen nog aan de bekercompetitie en wat tornooien. 
De Gentse wacht af en ziet wat de voorstellen zijn. Zoals reeds eerder 
gezegd zullen we de “verloren maanden” verrekenen met het lidgeld van 
volgend jaar. 

Aandacht voor de jongste spelers

Gelukkig mochten onze youngsters tot en met de U13 actief blijven. In de 
periode dat er geen zwemwater voorhanden was, werden zij deskundig 
opgevangen door Lisa Claerhout. De juiste vrouw op de juiste plaats gaf aan 
het domein Claeys-Bouuaert telkens op zaterdag droogtraining aan de jonge 
springers. En dat laatste mag je gerust letterlijk nemen. De lessen werd leuk 
gevonden door spelertjes en ouders, waarvoor dank. 

Nog het meest gelukkig waren we met het feit dat er geen echte “uitbraken” 
waren binnen onze club. Op enkele zieken en een paar quarantaines na 
konden we iedereen gezond houden. Een zeer goed gevoel. Maar we missen 
jullie, we missen het sociaal contact, de babbels, het pintje drinken bij Gino 
aan de toog. We missen ook het supporteren en de sfeer rond de club, we 
missen de sport. 

Welkom 2021!

Het is niet voor niets dat we blij zijn dat we dit vervelende jaar in de nacht van 
donderdag op vrijdag konden buiten “shotten”. Hopelijk geeft het jaar 2021 
ons weer wat hoop op meer. Hopelijk blijven jullie allemaal gezond, en 
hopelijk kunnen we gauw weer supporteren voor onze teams aan de rand van 
het bad. Hopelijk kunnen we ook onze 5e editie van de Lenssenscup gauw 
vieren en hopelijk mogen Gino en Heidi ons snel weer iets schenken aan de 
bar! Ik ben ervan overtuigd dat, éénmaal het “nieuwe normaal” weer het 
“oude normaal” wordt en omgekeerd, dat we elkaar weer gauw zullen vinden. 
Samen kunnen we dan onze club, die ons na aan het hart ligt, weer een 



duwtje in de rug  geven. Hoopvol uitkijkend naar wat komen zal. Zoals ze het 
zeggen in de wielerwereld: de mooiste zeges zijn die bergop! 

Helpende handen altijd welkom!

Net als de voorbijgaande jaren durf ik weer een beroep doen op jullie 
allemaal. Onze club heeft nog altijd helpende handen nodig! Heb je ambitie 
om onze bestuursploeg te vervoegen, stel je gerust kandidaat! Heb je zin om 
te helpen aan de wedstrijdtafel, laat het ons weten! Wil je graag helpen bij de 
wedstrijdorganisatie of de tornooi-organisatie? Laat het ons weten! Of heb je 
ambitie om ploegafgevaardigde te worden van het ploegje waar je kind 
speelt? Of wil je wat kandidaat-sponsors warm maken voor onze club ?  
Stuur het ons gerust door. Het zijn allemaal taken die nodig zijn in een 
sportclub. Enne, … hoe meer handen hoe lichter het werk! 

Jeukt het om iets toedoen voor onze mooie club? Niet twijfelen! 
Krabben en mailen naar voorzitter@kgzv.be

Tot slot wil ik nog 4 zaken doen. 

1/ op vraag van onze trainers erop aandringen om te verwittigen als jezelf of 
je kind NIET komt naar de training en TIJDIG te reageren op de 
wedstrijdmails. Dat maakt het voor onze trainers en delege’s een stuk 
gemakkelijker en leuker. 
2/ jullie vragen om de kinderen er nogmaals op attent te maken dat de 
kleedkamer geen speelzaal is, maar wel een plaats om je SNEL aan of uit te 
kleden en de plaats te verlaten.
3/ al onze vrijwilligers, hoe groot of klein de hulp ook is, BEDANKEN! 
4/ jullie namen het voltallige bestuur een gelukkig en vooral GEZOND 2021 
toewensen met de HOOP dat we elkaar snel nog eens kunnen zien en 
“embrasseren”

Gent, de 1e januari van het hoopvolle jaar 2021!

Koen Colpaert, voorzitter@kgzv.be
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  MET DANK AAN ONZE PARTNERS 


