
Zaterdag 16 februari 2019: Met de bus naar Rumbeke > Schrijf u nu in! 
 
Beste sympathisanten, 
 
In deze nieuwjaarsmaand vooreerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar, met heel wat 
successen op sportief vlak! 
 
De dag na onze vorige nieuwsbrief was er groot nieuws: op dinsdag 11 december 2018 werd immers 
Steve Despodt voorgesteld als nieuwe trainer! We gaan in deze nieuwsbrief in op zijn carrière:  
 
Carrière als speler: 
1979-1984: VV Leffinge 
1984-1995: Jeugd KV Oostende tem beloften 1e klasse 
1995-1996: KSV Veurne (2e prov) 
1996-1997: VG Oostende (2e prov) 
1997-2000: WS Oudenburg (kampioen 3e prov en 2e prov) 
2000-2003: KVV Oostduinkerke (2e prov met eindronde en winnaar zilveren voetbal) 
2003-2006: SK Eernegem (4e klasse) 
2006-2010: KSV Bredene (kampioen 3e, kampioen 2e en 2 jr 1e prov) 
2010-2011: KGS Middelkerke 
2012-2013: Bredene Sport (4e prov) 
 
Carrière als trainer: 
2011-2012: KSV Bredene (assistent in 1e prov) 
2013-2014: Bredene Sport (3e prov) 
2014-2016: Zeehaven Zeebrugge (4e en 3e prov) 
2016-2019= SVV Damme (1e en 2e prov) 
2018-…: KWS Oudenburg 
 
Steve Despodt: “Als kersvers T1 voel ik mij al helemaal thuis in deze warme en familiale club. Ik kan 
hier werken in een goede structuur met een mooie accommodatie waarop vele 1e provincialers jaloers 
zijn. Ik beschik over een jonge maar enthousiaste en talentvolle groep. De sfeer in de groep is heerlijk, 
iedereen is bereid om er vol voor te gaan op het veld en ook naast het veld is het een bende vrienden. 
De kapitein zorgt voor toffe nevenactiviteiten en iedereen doet gretig mee. De trainersstaf is ook 
gedreven en assisteert mij op elk mogelijk moment. Het klikt uitstekend met T2 Jan David en dat geeft 
ons nog extra energie. Naast het veld ken ik ook heel wat mensen uit een ver of recent verleden. Dus 
na de match nog wat bijpraten en een glas drinken koppelt het sportieve aan het amicale. Ook het 
bestuur doet er alles aan om het sportieve te laten primeren. Zij vormen ook een sterk team en 
hebben allen dezelfde ambitie. Ze geloven in mijn visie en aanpak, wat alleen maar ten goede kan 
komen voor de ganse club.” 
 
“Mijn eerste ambitie is om Oudenburg te houden waar het hoort, nl. 2e provinciale. Op korte termijn 
mogen we zeker de subtop ambiëren om dan op het gepaste moment een stapje hoger te mikken. 
Persoonlijk primeert het fun gehalte heel hoog. Voetbal is het mooiste spelletje dat er bestaat en dat 
wil ik uitdragen aan iedereen waar ik mee werk. Resultaten zijn uiteraard van levensbelang maar 
alles valt of staat met een goeie structuur, een goeie beleving, een verzorgde omkadering en een 
gevoel van plezier, kameraadschap en vertrouwen in elkaar. Zolang het mij energie geeft ben ik een 
gelukkig mens en trainer.” 
 
De resultaten sinds zijn aanstelling als trainer, zijn wisselend maar ook hoopgevend: 

- 16/12/2018: KWS Oudenburg – Club Roeselare: 2-0 
- 06/01/2019: KFC Lichtervelde- KWS Oudenburg: 2-4 



- 13/01/2019: KWS Oudenburg – KE De Haan: 0-1 
- 20/01/2019: Eernegem -  KWS Oudenburg: 1-2 

 

 
 
 
Op zaterdag 16 februari leggen we een bus in voor de uitmatch KSV Rumbeke – KWS Oudenburg! 
 
- Vertrek: 17u aan frituur Hakuna Patata (vertrek uit Rumbeke +/- 21u30) 
- Prijs: 10 euro leden – 15 euro niet-leden 
- Inbegrepen: busreis, twee consumpties, entree te Rumbeke en animatie 
 
Inschrijven: bij de bestuursleden of via dewaaitstar@gmail.com 
 
Ook te noteren in de agenda: QUIZ op vrijdag 9 maart 2019 en NACHT VAN DE WAAIT STAR op 
vrijdag 19 april! 
 
Tot binnenkort! 
  
Het bestuur van supportersclub De Waait Star 
 
 


