
 

 

 

Ieper, Boezinge, 17 juni 2019 

SAMENWERKINGSVERBAND KVK WESTHOEK – SASSPORT BOEZINGE 

 

Toen in juni 2013 KVK Westhoek werd opgericht door de alliantie tussen KVK Ieper en 

BS Poperinge, was meteen duidelijk dat de club in de toekomst verder kon en wou 

evolueren.  

Intussen, nu 6 jaar later, heeft KVK Westhoek haar vaste stek in 2de klasse amateur en 

biedt het voetbalmogelijkheden aan meer dan 400 jeugdspelers gespreid over 32 

ploegen.  De dames spelen met 2 ploegen in de afdeling BS Westhoek in Poperinge en 

we beschikken ondertussen ook over 3 categorieën G-voetballers binnen KVK 

Westhoek.  Kansen genoeg dus voor zowat iedereen. 

Sassport Boezinge bestaat 65 jaar.  De club werd opgericht in 1953 en speelde tot 

omstreeks de eeuwwisseling hoofdzakelijk in 3de en 4de provinciale.  De laatste twee 

decennia kende de club een spectaculaire sportieve groei en handhaaft zij zich nog 

steeds – nu reeds bijna 20 jaar -  met het 1ste elftal in 1ste provinciale.  Recent, in 2018, 

onderging de accommodatie een ware metamorfose : op het hoofdterrein alsook op 

de twee duiveltjesterreinen werd kunstgras gelegd.  Een enorme vooruitgang die niet 

gerealiseerd kon worden zonder de medewerking, lees, de financiële inbreng van de 

Stad Ieper.  Het is in ieder geval de bedoeling de nieuwe accommodatie maximaal te 

benutten.  

Qua jeugd speelt Sassport Boezinge in de gewestelijke reeksen.  Het was en is nog 

steeds de visie van de club voetbal te spelen op recreatieve wijze waarbij iedereen 

kansen moet krijgen en zoveel mogelijk aan de bak moet kunnen komen.   

Wil men blijven groeien en iets moois en beters bereiken, wordt samenwerken echter 

steeds meer een noodzaak.  Ter plaatse blijven trappelen, op je eigen eiland, is niet 

meer van deze tijd.  Kijken waar men de krachten kan bundelen en elkaars sterke 

punten nog proberen te versterken, lijkt de uitdaging van morgen.  Schaalvergroting 

is onafwendbaar geworden. Samenwerken wordt de nieuwe toegevoegde waarde ! 

In dit opzicht hadden delegaties van KVK Westhoek en Sassport Boezinge, de 

afgelopen weken enkele verkennende contacten die uitmondden in het tekenen van 

een samenwerkingsprotocol, in de eerste plaats voor de jeugdspelers.   



Zoals gezegd zal dit akkoord in een eerste fase een uitwisseling – in beide richtingen 

– mogelijk maken met als doel elk kind maximale speelkansen te bezorgen, rekening 

houdende met de individuele talenten en mogelijkheden. Beide clubs willen een 

positieve boodschap brengen en er naar streven om kinderen die uit de boot dreigen 

te vallen door te veel of te weinig spelers in hun leeftijdscategorie, toch ruime kansen 

te geven in een op elkaar afgestemde jeugdwerking die op termijn en zeker voor de 

regio, een nog versterkend effect beoogt.  Bovendien zou een kwalitatieve 

jeugdopleiding, gespreid over verschillende niveaus, en met maximale speelkansen 

voor iedereen,  op termijn ook meer kansen op doorstroming naar de senioresploegen 

moeten opleveren.   

Dat de realisatie van een dergelijk project enige tijd zal vergen, lijdt geen twijfel.  Een 

dergelijk proces dient geleidelijk te verlopen.  Dat mogelijke veranderingen binnen de 

werking van beide clubs, zeker in het begin op weerstanden kunnen en zullen stoten, 

is vanzelfsprekend.  Toch verdient dit initiatief het nodige krediet.  Beide clubs vragen 

dan ook uw begrip, uw steun en uw medewerking waar dit mogelijk is.  Pas dan is er, 

in de eerste plaats voor onze sportende kinderen, kans op slagen. 
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