
 

 

Beste lezers 
De nieuwjaarswensen zijn allemaal uitgedeeld. Het jaar 2011 is alweer een 
maand oud. Toch houden we eraan om jullie allemaal alsnog Gelukkig 
Nieuwjaar te wensen en vooral willen we elke jeugdspeler en zijn familie 
bedanken voor de steun, de toffe sfeer en  het vertrouwen dat jullie aan deze 
voetbalclub geven.  

De twee quizmasters zijn ook helemaal klaar om de ene vraag na de andere te 
stellen tijdens de tweede grote SKVO-QUIZ. Ben je nog niet ingeschreven ? 
Zoek dan zeker en vast verderop in deze brief hoe je dit alsnog kan doen ! 

Halverwege februari starten we ook onze koekjesverkoop. Een 
bestelformulier valt later in jullie mailbox.  

Controleer ook nog eens of de data van onze volgende evenementen in je 
nieuwe agenda staan aangevinkt.  

 

Veel leesplezier 

Het jeugdbestuur 

Wil je je engageren in onze voetbalclub ? 
 Zoals helpen in de kantine op drukke momenten of                                         

  kleedkamers helpen poetsen, ….. 

   Stuur een mailtje naar karlien.claes@scarlet.be 

Agenda 

19 februari 

21 februari 

30 april 
1 mei 

7 mei 

2e SKVO Quiz avond 

Start koekjesverkoop 

SKVO jeugdtornooi 

SKVO 

Einde seizoens barbeque 

SKV Oostakker Februari  2011 

SKVO ‘ tje 



2e SKVO QUIZ 

Na het grote succes van de eerste quiz, een jaar geleden, kon een tweede editie niet ontbreken.   

Iedereen is welkom !  

Ploegjes worden gevormd en voor sommigen zal het nu belangrijk zijn om dagelijks naar het nieuws te kijken, de kranten 
uit te pluizen en uiteraard de roddelboekjes zeer grondig te lezen. Een goed team bestaat namelijk uit 4 personen en de 
taken worden verdeeld. Elk teamlid neemt een onderwerp voor zijn rekening: sport – politiek - ……. en ga zo maar 
door. Het is namelijk zeer belangrijk om een goede score te halen want er zijn prachtige prijzen te winnen.  

Gelukkig is er ook een tweede manier. Je trekt je van dit bovenstaande niets aan en je komt gewoon een avondje plezier 
maken.  

In alle geval, ben je nog niet ingeschreven voor deze quizavond ?!? 

Stel dan als de bliksem een team samen, zoek een originele naam en ga naar www.skvo.be  en schrijf je vandaag nog in.  

Een amusante avond, daar zorgen wij voor ! 

 
ZATERDAG 19 FEBRUARI 2011 

DEUREN OPEN 19.30u   START QUIZ: 20.00u 

PLAATS:  
 

Ontmoetingscentrum Oostakker 

Pijphoekstraat 30  ( achter de kerk  van Oostakker )  

 



Onze jeugdploegen spelen met een zeer groot hart en inzet in hun competitie. 

De ene ploeg doet het daarbij al wat beter dan de andere. Maar het 

allerbelangrijkste blijft dat de kinderen zich amuseren en op een gezonde en faire manier aan sport 

doen. Vanaf de duiveltjes tot en met de preminiemen wordt er daarom geen officieel klassement 

opgemaakt en mogen er ook geen uitslagen worden bekend gemaakt op de officiële website.  

 

Vanaf de miniemen (dit zijn voetballers die 12 jaar worden in het jaar dat zij spelen) worden 

wedstrijden op een voetbalveld met normale afmetingen gespeeld. Bovendien is er dan ook een 

officiële scheidsrechter. Dit betekent meteen dat er dan een rangschikking wordt opgemaakt.  

SKV Oostakker heeft momenteel drie jeugdploegen die onder dergelijk regime voetbal spelen ! 

 

De officiële rangschikking na het weekend van 30 januari: 

 

Knapen U15 staan op de  EERSTE PLAATS ( trainer Lieven Van Damme )  

 Zij hebben al 146 doelpunten gemaakt en er zijn slechts 8 tegen doelpunten gemaakt. Hun 

 keeper werd slechts 8 maal verslagen.  Zonder noemenswaardige tegenslag kan de titel hen 

 niet meer ontlopen.  

 

Miniemen A staan op de DERDE PLAATS ( trainer Wim Martens )  

 Onze miniemen A scoorden reeds 105 doelpunten en er zijn slechts 19 tegen 

 doelpunten gemaakt.  Kampioen worden zal niet evident worden maar ze zullen hun huid 

 duur verkopen ! 

 

Miniemen B staan op de TIENDE PLAATS ( trainer Koen Martens )  

 Onze eerstejaars miniemen doen zeker en vast hun best en hebben al 25 doelpunten 

 gemaakt. Spijtig genoeg zijn er al 63 tegentreffers. Toch blijven we hen aanmoedigen en 

 hopen samen met hen op een mooi seizoenseinde !  

Wordt vervolgd Competitie 



Fradry Doster: “ Margo, hoelang voetbal jij al bij SKV Oostakker? “ 

Margo: “Dit seizoen is het vierde seizoen bij SKVO. Het eerste jaar trainde ik bij Wim   
Martens. Nadien heb ik 2 jaar training gekregen van Camiel Hutsebaut. Hij geniet momenteel van 
een welverdiende rust. Dit seizoen train ik opnieuw bij Wim. “ 

Fradry Doster: “Op welke plaats speel jij in je team ? “ 

Margo: “Ik speel links achteraan. “ 

Fradry Doster: Je scoorde een tijdje geleden het 100e doelpunt dit seizoen voor jouw team! Is dit je 
eerste goal die jij maakte ? Want als verdediger is dit niet zo vanzelfsprekend.  

Margo: Ja, dit was mijn eerste goal die ik maakte en dan nog wel de 100e goal voor onze ploeg dit 
seizoen ! Een specialleke, en het gaf mij een zeer goed gevoel.  

Fradry Doster: Hoe voelt het om als meisje te voetballen tussen al die jongens ?  

Margo: Gewoon….( denkt even na ). Ik ben beginnen voetballen omdat ik dat graag wou en 
eigenlijk stond ik er niet bij stil dat er enkel jongens in de ploeg speelden. Veel van mijn 
ploeggenoten ken ik ook van op school ( nvdr Edugo De brug ). De jongens hebben mij gelukkig 
altijd aanvaard zoals ik ben. Zij staan er volgens mij ook niet meer bij stil dat ik een meisje ben. 
Commentaar en opmerkingen komen vooral van tegenspelers die geen meisjes in de ploeg 
hebben. Veel van die jongens kunnen er bovendien niet altijd mee lachen als ik hen de bal kan 
afsnoepen.  

Fradry Doster: “Zijn er ook voordelen om als meisje te voetballen ? “ 

Margo: “Ja ! Ik vind het wel leuk dat ik een eigen douche heb. Maar, voor de rest doe ik alles 
hetzelfde: ik loop evenveel rondjes bij de opwarming … En eigenlijk vind ik dat ook maar 
normaal. “ 

Fradry Doster:” Wie is jouw grootste voetbalster ? “ 

Margo: “Messi en Villa. “ 

Fradry Doster: “Van welke club ben jij dan supporter ? “ 

Margo: “Tja, dat ligt nogal voor de hand: FC Barcelona en in België ben ik supporter van 
Anderlecht. “ 

Fradry Doster::” Margo, om dit gesprek af te sluiten: Wat vindt jij belangrijk als voetballer ? “ 

Margo:” Ik vind het heel belangrijk dat wij als een team werken, dat we samen voetbal spelen. Als 
we door dit harde werken op een mooie plaats eindigen in de competitie dan ben ik wel 
tevreden. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat we veel plezier maken met elkaar !” 

Fradry Doster: “ Dan wens ik je nog veel succes in het voetbal en veel plezier ! “ 

                 

Margo vindt  
SAMEN SPELEN  

en 
PLEZIER MAKEN 
belangrijk in het 

voetbal 

David Villa             Lionel Messi    

 Fradry Doster kwam naar onze voetbalclub voor een exclusief  
  interview met Margo D’ Haese.  

 Hieronder vinden jullie haar verhaal.  

100e doelpunt 
gescoord door 
Margo D’Haese  
( Miniemen A ) 



VACATURES 
TRAINERS     

Functie  

• trainen van een jeugdploeg én de ploeg ook begeleiden bij wedstrijden of 
• hoofdtrainer assisteren mits het maken van goede afspraken of 
• specifiek gerichte trainingen geven 

Profiel: 

• man of vrouw 
• als hoofdtrainer minimum 18 jaar zijn,  anders geen grenzen 
• enthousiast zijn, kunnen werken met kinderen 
• enige voetbalervaring is een vereiste 
• discipline om gemaakt engagement het ganse voetbalseizoen te kunnen 

volhouden 

Wij bieden: 

• een uitdagende, creatieve en sportieve ontspanning 
• ruimte voor initiatieven en ontplooiing van je talenten 
• zeer toffe jeugdspelers die graag komen voetballen en veel willen bijleren 
• minieme verloning 
• mogelijkheid om je intern/extern verder te vormen 
• voetbalseizoen 2011 – 2012  

Interesse ? 

Neem snel contact op met Antoine Martens .  

Weet u iemand die geïnteresseerd is ? Stuur deze persoon door naar 
Antoine Martens of antwoord gewoon op deze mail.  

 



 

Gent wil iedereen  

in beweging krijgen.  

Die ambitieuze aanpak  

leverde Gent de titel op  

van  

eerste Sportstad van  

Vlaanderen.  

 
Het jeugdbestuur 
dankt iedereen ! 

De financiële crisis die ondertussen al zo’n twee jaar de nationale en internationale economie beheerst, 

treft vanzelfsprekend ook verschillende sportclubs. SKV Oostakker is echter bijzonder fier om te laten 

weten dat het een financieel gezonde voetbalclub is. We nemen zeker en vast geen ondoordachte 

beslissingen en kijken met argusogen al onze uitgaven na. Elke euro wordt bij wijze van spreken twee maal 

omgedraaid alvorens ze wordt uitgegeven. 

Een aantal onder ons stelt zich natuurlijk soms de terechte vraag : “ja maar, wat gebeurt er nu precies met 

de euro’s die ik hier uitgeef in deze club”. Een open en eerlijke communicatie is in deze gevoelige maar 

Op zaterdag 12 februari 2011 ontvangt Gent de eretitel 'Gent 2011: Sportstad 

van Vlaanderen'. 

  

Om 14u00 nodigen we alle sportclubs en Gentenaren uit naar het Sint-Baafsplein 

om de titel 'Sportstad van Vlaanderen' feestelijk in ontvangst te nemen. Je wordt 

er ook zelf in beweging gezet en ontvangt misschien een sportstadbal. Het 

startmoment wordt kort en pittig en na het ontvangen van de titel wordt de 

sportstadboodschap verder verspreid over de hele stad. Er vertrekken van op het 

Sint-Baafsplein runners naar bijna elke Gentse wijk. In al deze wijken kan je zelf 

ook genieten van sport. Verschillende sportclubs zetten hun deuren open en er 

zijn plaatsen waar je zelfs kan meetrainen. De Gentse zwembaden verwelkomen 

je voor de gelegenheid gratis. Meer details over het sportieve programma op 12 

februari 2011 vind je op www.sportstadvanvlaanderen.be 



 

belangrijke materie zeer belangrijk. Vandaar dat we het nodig achtten om jullie – zonder in detail te treden 

– wilden laten weten hoe jullie bijdrage in de kantine, tijdens een wedstrijd of op onze talrijke 

evenementen (Ontbijtactie, Pedrolino, Eindejaarsdrink, Quiz, …) wordt besteed. In een notendop 

proberen we een korte opsomming te geven van onze uitgaven: 

1) Zoals in elk doordeweeks huisgezin heeft ook SKV Oostakker een aantal vaste kosten (elekriciteit, 
water, bondstaksen, etc.) die doorlopen ongeacht het feit of er weinig of veel wedstrijden worden 

gespeeld (bvb. zoals in december jl.).  
2) SKVO maakt er ook een erezaak van aan om al de jeugdtrainers steeds tijdig  en correct te betalen. 

3) De club tracht ook om op regelmatige basis nieuw materiaal aan te kopen (bvb. nieuwe ballen, 
hesjes, ...).  

4) We streven natuurlijk ook naar een kwaliteitsvolle opleiding van onze jeugdspelers en stimuleren 
daarom al onze jeugdcoaches om gediplomeerd jeugdtrainer (Uefa C of B-diploma) te worden of om 

op zijn minst toch een aantal voetbalgerelateerde workshops of cursussen te volgen. Met genoegen 
stellen wij dit jaar vast dat het enthousiasme en de bereidwilligheid hiervoor onder de trainers 

aanwezig is. De kosten hiervan worden dan ook met plezier door de club gedragen. 

5)  De club wil niet dat het verleden zich herhaalt en vindt het daarom zeer belangrijk om elke maand 

een zeker bedrag te sparen. Op deze wijze kunnen we de “stille” maanden van mei tot en met 
augustus overbruggen ( cfr. vaste kosten ). We verzekeren ons op die maniet ook tegen onverwachte 

omstandigheden en kunnen indien nodig de nodige investeringen doen.  

Dit zijn uiteraard slechts een paar voorbeelden om aan te geven wat er gebeurd met de centjes die we 

spenderen op onze club. Als voetbalclub hebben we de laatste jaren zeer hard moeten vechten om ons te 

positioneren in het voetbalgebeuren op Oostakker, en we denken dat we in deze opzet geslaagd zijn. Maar 

bovenal zijn we er ook van overtuigd dat deze situatie er zeker niet zou  gekomen zijn zonder jullie 

onvoorwaardelijke (financiële) steun. 

Een oprecht dank u wel ! 


