
 

 

SKV Oostakker April 2011 

Dag,  
Het begin van de lente bracht ons een blauwe lucht, een heerlijk zonnetje  
en aangename temperaturen ! Je merkt aan alles dat de warmte deugd 
doet want iedereen is opgewekt en voelt de energie bruisen in zijn 
lichaam.  

Terwijl momenteel bij de grote jongens de strijd in de play offs in alle 
hevigheid losbarst betekent april doorgaans het einde van het 
voetbalseizoen voor onze jeugd. We zijn bijzonder trots op de prestaties 
van AL onze jeugdploegen maar zijn terecht fier dat we opnieuw een 
kampioenenploeg in ons midden hebben. De knapen U15 onder leiding 
van Lieven Van Damme hebben op 2 april na een lange strijd de titel 
weggekaapt.  

Voordat we dit seizoen eindigen met een barbecue, organiseren we eerst 
nog ons eigen tornooi. We hopen jullie allen te mogen ontmoeten op ons 
tornooi. Nadien nemen verschillende jeugdteams ook nog deel aan 
andere tornooien.  

Het beloofd druk te worden, want het weekend erop ploffen we ons neer 
en steken we de voetjes onder tafel om te smullen en te genieten van een 
heerlijke afsluitende barbecue. Hoe je inschrijft voor deze barbecue lees 
je op een volgende pagina. 

 

Het jeugdbestuur 

     Agenda 

April 

30 April 
1 Mei 

7 Mei 

MEI 

Verlenging koekjesverkoop 
tot vrijdag 21 april 2011 

SKVO jeugdtornooi 

Einde seizoen barbecue 

Pasdagen voor komend 
seizoen 2011 - 2012 

SKVO ‘ tje 

Wil je je engageren in onze voetbalclub ? 
 Zoals helpen in de kantine     

       of kleedkamers helpen poetsen, ….. 

Stuur een mailtje naar karlien.claes@scarlet.be 

 

16 April Wafelenbak vanaf  15u  
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De koekjesmonsters onder ons 
zullen bijzonder verheugd zijn want 
omwille van het grote succes breien 
we een verlengstuk aan de 
koekjesverkoop. Nog tot en met 
vrijdag 22 april worden bestellingen 
aanvaard. Op deze manier kunnen 
we de diverse assortimenten nog 
tijdig aan jullie leveren.  

We bedanken in ieder geval 
iedereen van harte die massaal heeft 
deelgenomen en bestellingen heeft 
geplaatst.  

TORNOOI 30 APRIL / 1 MEI 2011 

Koekjesverkoop 

wordt verlengd 
Wafelenbak 

Zaterdag 16 april 

Tijdens de laatste match van de 
miniemen op zaterdag 16 april kan je 
vanaf 15u genieten van heerlijke wafels.  
George Boone – een trouwe bezoeker 
van de jeugdwedstrijden en absoluut 
voetballiefhebber – is bakker van dienst 
van deze typisch Belgische lekkernij. 
Wafels worden aangeboden aan de 
democratische prijs van !1,00/stuk. 
Allen op post dus ! 

Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2011 organiseren wij ons eigen 
voetbaltornooi ‘ Regina van Vlaenderen’! 

De gouden schoen zal je er niet te winnen maar elke deelnemer gaat wel naar 
huis met een mooie medaille. Uiteraard krijgen de winnende ploegen ook een 
mooie beker mee naar huis.   

Via je trainer en/of ploegafgevaardigde word je op de hoogte gebracht van de praktische afspraken.   

 
Zaterdag 30 april 2011 

 
Miniemen U13  

 
Duiveltjes U7 Start   09.30u 

Einde 12.30u 
 

Duiveltjes U9  Start:   13.30u 
Einde: 18.00u 

 
 

Zondag 1 mei 2011 
 

Pre miniemen U10  Start:   13.30u 
Einde: 17.30u 

Benjamins U6 Start   09.30u 
Einde 11.30u 

 

Pre miniemen U11  Start:   13.30u 
Einde: 16.30u 

Duiveltjes U8  Start:   13.30u 
Einde: 17.30u 
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     OPROEP ! Spelers gezocht U19 

KNAPEN U15 
ZIJN KAMPIOEN 

Na een spannende competitie 
zijn de jongens van U15 

kampioen! 

Proficiat ! 
 
Proficiat aan alle spelers, trainer 
en begeleidster. Na een lange 
intensieve strijd zijn de knapen 

eindelijk kampioen geworden. Tot op 
heden hebben ze geen enkele nederlaag geleden en hebben ze bijna de kaap van 200 doelpunten 
gehaald. Een sterk staaltje van sportiviteit waarvoor deze jongens alle respect verdienen. Het 
kampioenenfeestje hebben ze al achter de rug maar het jeugdbestuur houdt er aan om de jongens te 
feliciteren. 

 

Op vraag van een aantal ambitieuze en gemotiveerde Oostakkerse 
jongvolwassenen wil SKVO opnieuw een beloftenploeg inschrijven. 
Uiteraard zijn voldoende spelers om een ploeg samen te stellen 
hiervoor een absolute vereiste. 
Ben Robaeyst (zoon van Iris en Johan) heeft de nobele taak op zich 
genomen om aan deze voorwaarde te voldoen. 
We willen hem hierbij helpen en zijn dus dringend op zoek naar 
jongens die graag voetballen maar vanzelfsprekend ook gemotiveerd 
zijn om elke week te komen trainen en de wedstrijden af te werken. 
Neem contact op met Ben (ben.robaeyst@hotmail.com) als je 
geïnteresseerde spelers kent. 

 

KAMPIOENEN OLE, OLE !!!! 
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Vestibulum condimentum nonummy justo 

 
 

SKV Oostakker organiseert 

EINDE SEIZOEN 
BARBEQUE 

Jeugdterreinen, Sint-Jozefstraat, Oostakker 

Volwassenen: ! 12 per persoon   Kinderen < 12 jaar: ! 6 per kind 
Aperitief + 4 stukken vlees              2 stukken vlees + ijsje 

VERPLICHT INSCHRIJVEN VIA 
WWW.SKVO.BE OF KANTINE  

Z A T E R D A G  7  M E I  2 0 1 1  

HULDIGING VAN AL ONZE JEUGDPLOEGEN ! 

ANIMATIE VOOR IEDEREEN  

AANVANG: 11U30 
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Vivamus vestibulum, lectus 

 

RANDANIMATIE BARBECUE 

Op 7 mei - tijdens de einde seizoen barbecue -  huldigen we al onze 
jeugdploegen. We  zijn er van overtuigd dat jullie dit niet willen 
missen en massaal aanwezig zullen zijn. De trainer en 
ploegafgevaardigde zullen jullie op de hoogte brengen wanneer je 
wordt verwacht. Inschrijven voor de barbecue kan je doen via de 
website of in de kantine. 
Naast de huldiging organiseren we ook een tornooi voor de 
sportieve (en minder sportieve) mama’s en papa’s. We voorzien 
wedstrijden van vijf tegen vijf. Zie je het zitten om hieraan deel te 
nemen, stel dan als de bliksem een ploegje samen en geef je team 
een originele teamnaam. Inschrijven doe je bij 
sven.inghelbrecht@telenet.be.  

 

HELPENDE HANDEN GEVRAAGD ! 

Op vrijdagavond 29 april starten we de praktische voorbereiding van 
ons tornooi (oa klaar zetten van de tent, ...). Graag willen we op dat 
moment ook de dug-outs onder het afdak verplaatsen die het zicht op 
het duiveltjesterrein 2 extreem storen. We zijn op zoek naar een paar 
stoere mama’s en papa’s die een klein half uurtje kunnen helpen 
sleuren om die pretbedervers op hun correcte plaats te zetten. Stuur 
een mailtje naar karlien.claes@scarlet.be als je jouw spierkracht 
hiervoor wil inzetten. 
 

 
INSCHRIJVINGEN VOETBALSEIZOEN 

2011 - 2012 ! 

Weldra worden ook de formulieren voor de vernieuwing 
van de inschrijving aan jullie bezorgd. 

De ploegafgevaardigde zal jullie hiervoor de nodige 
documenten bezorgen. Meer informatie kan je steeds 

bekomen bij iemand van het jeugdbestuur. 
De pasdagen voor komend seizoen wordt jullie zo 

spoedig mogelijk meegedeeld.  

 


