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Elke speler, trainer en 
ploegafgevaardigde 
krijgt 

• 2 gratis wafels 
• 1 gratis drankje 

Wafels voor 
iedereen te koop 

!1,00 

VOOR ALLE SPELERS 
TRAINERS 

PLOEGAFGEVAARDIGDEN 

DATA:  
Telkens na de wedstrijd of de training 

 

Zaterdag 28 januari:  U15 

    Beloften 

Zondag 29 januari:  U7A & U7B 

    U13B 

Vrijdag 3 februari:  U6 

    U8A & U8B 

    U9A & U9B 

    U10A & U10B 

    U11 

Zaterdag 4 februari:  U13A 

    U17 

Donderdag 16 februari:  A-kern 

WAFELENBAK  
met dank aan Br. GEORGES 
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De A en B kern van SKV 
Oostakker nodigt iedereen uit  

OFF - SIDE PARTY 

 

Kaarten te verkrijgen in de 
kantine. Iedereen van harte 
welkom ! 

Nieuwe kantine    seizoen 2012 - 2013 

!

Meteen na onze einde seizoensbarbecue wordt de 
huidige kantine gesloopt en wordt er ( gelukkig maar 
) een nieuwe opgetrokken. 

Om jullie al wat te laten wegdromen : een 
voorsmaakje van wat het wordt zie je op de 3-D 
voorstelling hiernaast (met dank aan een 
enthousiaste en creatieve mama). 

De nieuwe kantine, in Lvorm, met verdiep en terras,  
zal opnieuw bestaan uit verschillende modules. De 
totale oppervlakte zal gevoelig vergroten. Een 
keuken, opslagruimte en een langere toog zijn 
ingepland.  

Het panoramisch zicht naar de voetbalvelden is een 
zeer grote meerwaarde.  

Indien alles volgens plan verloopt, kunnen we in 
september 2012 de nieuwe kantine feestelijk 
openen.  
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Ontmoetingscentrum ( OCO )  
Pijphoekstraat 30, Oostakker 
 
Verplicht inschrijven via 
www.skvo.be  of via kantine 
 
1 team = 4 personen 
Inschrijvingsgeld per team: !20,- 
Welkomstdrank inbegrepen 
 
Deuren open:  19.30u 
Start quizavond:  20.00u 
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SKV Oostakker is een zeer dynamische en snelgroeiende voetbalclub. Het is van zeer groot belang dat de 
verdere uitbouw van onze club kwalitatief hoogstaand is. Om hierover te waken is het belangrijk om mee te 
stappen in officiële en internationaal erkende organisaties die de kwaliteit in een club evalueren dmv een 
audit.  Aan de hand van een degelijke onafhankelijke doorlichting krijg je concreet advies en tips, maar het is  
ook een voorwaarde om aanspraak te maken op verschillende subsidies van de Vlaamse overheid.   

 
Kwaliteitslabel 
Vandaag de dag wordt er veel belang gehecht aan het kwaliteitsaanbod in een sportclub. Dit gaat over 
accommodatie, communicatie, missie/visie, opleiding, … Niet alleen de ouders, maar ook de trainers, de 
sponsors en de overheid verlangen terecht steeds meer van de club. Bij een volledige deelname aan 
FootPASS zal SKVO minstens een Basic Quality label ontvangen. Dergelijk label blijft drie jaar geldig. 
 
 
Kwaliteit van de jeugdopleiding 

Tijdens de audit wordt de kwaliteit van de jeugdopleiding geanalyseerd volgens gestandaardiseerde 
procedures. Op basis van deze resultaten ontvangt SKVO een individueel rapport met de sterke en minder 
sterke punten binnen de jeugdopleiding. Bovendien krijgen we ook concrete adviezen met actiepunten om 
onze werking te perfectioneren.  

De audit is voorzien in de week van 2-8 april. We voorzien nog een infomoment om dit 
ambitieuze project voor te stellen aan onze leden. 

 

Meer concrete info over dit dossier kan je krijgen bij Diederik De Lentdecker, Robby 
Verspeelt, Guy Van Kerckvoorde en Sven Inghelbrecht. 

Teksten en informatie: www.footpass.be 
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Binnenkort wordt het grootste grasveldje voor de ingang van de site beplant door de Stad Gent zodanig dat er niet 
meer kan geparkeerd worden.  

Kinderen afzetten aan de huidige poort is zeer gevaarlijk voor anderen die dan op straat moeten lopen.  Mogen wij 
iedereen vragen van hier meer aandacht voor te hebben, dit gebeurt immers nog dagelijks. Slechts enkele 
seconden zijn nodig om een mensen (kinder) leven te verwoesten. STATIONEER UW WAGEN DUS NIET VOOR 
DE POORT OM JOUW KIND AF TE ZETTEN. De parking is een kleine 20m verderop.  

De ingang van onze voetbalterreinen zal verplaatst worden naar links. Het bestaande poortje wordt opengemaakt 
en vergroot . Er komt een zebrapad met extra verlichting. Er wordt ook een snelheidsremmer geplaatst.  

Wij zijn samen met u zeer bezorgd om de veiligheid van onze kinderen. We moeten er dan ook samen aan werken, 
elke dag opnieuw.  

fR3X6iZ"?A6!

De winter heeft zich nog niet echt laten voelen. Nochtans komt Koning Winter 
zeker nog langs. Het is zeer belangrijk dat je je goed beschermt tegen de 
koude.  

Je lichaam moet verzorgd worden, zodanig dat je letsels kan voorkomen. Het 
is dan ook noodzakelijk om bij ernstige koude een lange legging te dragen om 
je spieren warm te houden. Een T shirt alleen is ook niet voldoende. Zorg 
voor voldoende laagjes om je bovenlijf op temperatuur te houden. Draag 
handschoenen en een muts. Neem een warme douche na de training en 
wedstrijd. Zorg tevens voor warme kledij om terug buiten te komen. Blijf niet 
buiten wachten op mama en papa na de training. Blijf in de kantine ! 
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Er wordt al heel hard gewerkt aan ons jaarlijks tornooi. Alle inschrijvingen zijn ondertussen in orde. Met heel 
veel trots en fierheid kunnen wij verkondigen dat ons tornooi volledig VOLZET is. Een prachtige prestatie en 
dit doet het beste vermoeden voor de toekomst. Er komen niet minder dan 58 ploegen. Dit betekent dat er 
dus heel veel volk zal zijn, op en rond onze voetbalterreinen. We verwachten ca. 850 toeschouwers 
verspreid over de twee dagen. 

We willen natuurlijk waken over de uitstraling, goede naam en faam van onze club. 

Om alles in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat er vele handen ons komen 
helpen. Er zijn zeer veel verschillende taken: ploegen ontvangen, kleedkamers 
coördineren, afruimen, kleedkamers poetsen, secretariaat helpen, kantine, frietjes 
bakken, hotdog-worstenkraam, scheidsrechteren…. 

Diegene die dit graag wil doen, gelieve je naam door te geven, zodanig dat we je 
tijdig kunnen contacteren. Alle hulp is welkom ! We hebben je nodig !  

Contactpersoon: karlien.claes@scarlet.be of sven.inghelbrecht@telenet.be 
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Wij danken alle sponsors van een wedstrijdbal !  

Datum Ploeg Wedstrijd Bal geschonken door 
28/01/2012 U11 SKVO – HT Zwijnaarde Wafelvrienden 
21/01/2012 U10B SKVO – Sint Denijs A De Weerdt Renovatiebedrijf 
21/01/2012 U8B SKVO – Heusden B Keepertrainer SKVO 
21/01/2012 U8A SKVO – Sint Kruis Winkel Jasper Verslijcken 
11/12/2011 U13B SKVO - C. Melle Afgevaardigde U15 SKVO 
10/12/2011 U15 SKVO - SK Lochristi Afgevaardigde U15 SKVO 
03/12/2011 U10B SKVO - FC Destelbergen Coach U10 
03/12/2011 U8A SKVO - Wippelegem Meme Wouter 
30/11/2011 U10A SKVO - Windeke Keepertrainer A kern en beloften 
19/11/2011 U8A SKVO - Wachtebeke A Papa Wouter 
12/11/2011 U8A SKVO - Lembeke A Keepertrainer SKVO 

29/10/2011 U17 SKVO - Adegem B 
Ondersteuning Anti Pest Actie : 
Schenkers Ouders U13B 

29/10/2011 U8A SKVO - Wachtebeke B Cafe De Singel - Lokeren 

23/10/2011 U13B SKVO - HO Kalken 
Ondersteuning Anti Pest Actie : 
Schenkers Ouders U13B 

22/10/2011 U15 SKVO - Sleidinge 
Ondersteuning Anti Pest Actie : 
Schenker SKVO-voorzitter Tom 

15/10/2011 U13A SKVO - Wippelgem ESVeeDee Consulting 
15/10/2011 U17 SKVO - KVE Drongen Jean - Claude B. 
09/10/2011 U13B SKVO - Azalea Keepertrainer SKVO 
08/10/2011 U8A SKVO - KVV Zelzate Spelers A-kern SKVO 
08/10/2011 U8B SKVO - St. Denijs C Keepertrainer SKVO 
08/10/2011 U15 SKVO - KVV Zelzate Keepertrainer SKVO 
08/10/2011 U11 SKVO - St. Denijs Keepertrainer SKVO 
01/10/2011 U17 SKVO - St. Denijs Keepertrainer SKVO 

01/10/2011 U13A SKVO - Sint-Denijs A 
eSVeeDee Consulting     

01/10/2011 U10B SKVO - Cercle Melle Coach U10 
01/10/2011 U10A SKVO - St. Denijs Coach U10 
24/09/2011 U9B SKVO - Azalea Keepertrainer SKVO 
24/09/2011 U9A SKVO - FC Destelbergen Keepertrainer SKVO 
17/09/2011 U17 SKVO - T. Melle Afgevaardigde U17 SKV Oostakker 

17/09/2011 U8A SKVO - Sint-Kruis-Winkel 
Restaurant Kaai 14 
Kuiperskaai 14, Gent 

17/09/2011 U8B SKVO - Heusden B Coach U10 SKV Oostakker 
17/09/2011 U10B SKVO - Azalea Keepertrainer 
17/09/2011 U10A SKVO - VKN Beervelde Keepertrainer 
11/09/2011 U13B SKVO - Destelbergen B Anonieme Mama 
03/09/2011 U8A SKVO - Assenede Ploegafgevaardigde A-kern SKVO 
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Iedereen ( speler, ouder, vrienden, … ) kan een wedstrijdbal voor een jeugdwedstrijd 
aankopen. De schenker mag natuurlijk de aftrap geven van de wedstrijd. In ruil krijgt de gulle 
sponsor een drankje tijdens de rust en een gans seizoen reclame in de kantine en op de 
website. Ze worden natuurlijk ook vermeld in het SKVO’tje zoals je hierboven kan lezen.  
Kostprijs van een wedstrijdbal: ! 25,00. 

Vraag dit dus als de bliksem aan meme/pepe, suikernonkel, tante .... of bevraag de aannemer 
die uw verbouwingen heeft gedaan of ze jouw favoriete hobby een financieel steuntje in de rug 
willen geven.  

Meer informatie over de sponsormogelijkheden bij SKV Oostakker kan je steeds bekomen bij 
iemand van het bestuur. 
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Goal!! 
 

Tussen twee palen  

zie ik een net  

met  daarvoor 

een man  

handschoenen aan   

de anderen rennen 

over een veld  

op jacht naar mij   

en ik  

ik word geraakt  

en beland 

in het net   

wel 3 keer!


