
 

 

SKV Oostakker MEI 2011 

Beste sportieveling, beste supporter,  
 
 

Het voetbalseizoen 2010 – 2011 is alweer geschiedenis. Als voetballer 
geniet je nu van een welverdiende rust. 

Je zou verwachten dat deze afsluitende nieuwsbrief relatief weinig 
inhoud zou bevatten. Niets is minder waar. Het nieuwe voetbalseizoen 
staat namelijk al om de hoek te wachten. Het jeugdbestuur is volop bezig 
met de sportieve krijtlijnen uit te stippelen voor het nieuwe seizoen.  

In onze agenda staan reeds belangrijke data te lezen. Vergeet deze niet 
aan te stippen op je kalender. Meer informatie lees je op één van de 
volgende bladzijden.  

Tot slot houdt SKVO er aan om al onze jeugdspelers veel succes bij de 
examens toe te wensen.  Ongetwijfeld volgt er dan een deugddoende 
vakantie  en zullen jullie samen met de familie kunnen genieten van een 
ontspannende periode met veel zon, sport,  spannende avonturen,  leute 
en plezier.  

 

Het jeugdbestuur SKVO 

AGENDA 
Woensdag  
8 juni 2011 

17u – 19u 

Vrijdag  
10 juni 2011 

18u – 20u 

Zaterdag  
11 juni 2011 

10u – 12u  

PASDAG 
Inschrijvingsformulier 
meebrengen 

SKVO ‘ tje 

 PASDAG 
Inschrijvingsformulier 
meebrengen 

 PASDAG 
Inschrijvingsformulier 
meebrengen 

Woensdag 
3 augustus 2011 

  

 START trainingen 
seizoen 2011 - 2012 

Zaterdag  
3 september 2011 

Zondag 
28 augustus 2011 

  

 START  
competitiewedstrijden 

Open Jeugddag 
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INSCHRIJVINGSDAGEN 
 

Alle spelers van onze voetbalclub ( zowel jeugd als volwassenen )  worden 
uitgenodigd zich te komen aanmelden tijdens één van onze inschrijvingsdagen. 
Breng zeker je inschrijvingsformulier mee dat je reeds ontvangen hebt via mail !  

Tijdens deze dagen wordt ook je nieuwe kledij gepast en besteld. Het is dus handig 
indien je op voorhand je voetbaluitrusting ( wedstrijdtraining, wedstrijdkousen, 
regenvest, voetbaltas )  eens nakijkt naar grootte en degelijkheid. Zo weet je op 
voorhand wat je nodig hebt. Alle kledij is voorhanden en kan gepast worden.  

Belangrijk ook om weten : Je kan genieten van een korting op het 
inschrijvingsbedrag indien je de correcte som overschrijft vóór 1 juli 2011 (U8 tot 
A-kern ) of 30 september (U6 en U7). 

Woensdag 8 juni – Vrijdag 10 juni – Zaterdag 11 juni 
                     17u – 19u                18u – 20u             10u – 12u 

START TRAININGEN 

Vanaf woensdag 3 augustus beginnen we aan de 
voorbereiding van het nieuwe seizoen en wordt opnieuw 
gestart met ALLE trainingen, behalve bij U6 en U7. De 
jongste duiveltjes starten pas vanaf 1 september. 

Het is natuurlijk mogelijk dat jullie coach nog op vakantie is. Hij zal jullie hierover 
ongetwijfeld tijdig verwittigen zodat je weet vanaf wanneer je er moet zijn. 

De gerichte trainingen vangen aan vanaf oktober. Dit laat de oefenmeester 
voldoende tijd om de doelgroepen grondig te observeren tijdens de trainingen en 
de eerste wedstrijden. 

De eerste wedstrijden staan gepland in het weekend van 3 september. SKVO heeft 
bij de voetbalbond een zeer evenwichtig wedstrijdschema aangevraagd voor haar 
thuiswedstrijden maar het is wachten op de uiteindelijke voetbalkalender om te 
zien of onze wensen zijn ingewilligd. In de loop van juni hopen we jullie hierover 
meer informatie te kunnen bezorgen . 

 

 

Woensdag  
3 augustus 



 

 

lorem ipsum dolor uitgave, datum 

3 

Wordt vervolgd TRAININGSSCHEMA 

SEIZOEN 2011 - 2012 

CATEGORIE 
 

TRAINER TRAININGSUREN 

DUIVELTJES U6 
°2006 

Stephen Anseeuw 

DUIVELTJES U7      
°2005 

Stephen Anseeuw 

Woe 14.30u – 15.30u 
Start 1 september 2011 

 

DUIVELTJES U8A en U8B     
°2004 

Steven Bultiauw 
Michael Ronca 
Jonas Ronca 

Woe 17.30u – 19.00u 
Vrij 17.30u – 18.30u 

DUIVELTJES U9A en U9B    
°2003 

Bart Verstraete 
Nathalie Dick 
Ben Robaeyst 
Youri Seghers 

Woe 18.00u – 19.15u 
Vrij   18.00u – 19.15u 

PREMINIEMEN U10 
°2002 

Antoine Martens 
Johan Bosman 

Sven Inghelbrecht 

Woe 17.30u – 19.00u 
Vrij 17.30u – 18.30u 

PREMINIEMEN U11 
°2001 

Johan Robaeyst Woe 17.00u – 18.30u 
Vrij   17.30u – 18.30u 

MINIEMEN U13A 
° 1999 - °2000 

Koen Martens Woe  18.45u – 20.15u 
Vrij   18.45u – 20.15u 

MINIEMEN U13B 
°1999 - °2000 

Ludo Van Den Bossche Woe 16.00u – 17.30u 
Vrij 18.30u – 20.00u 

KNAPEN U15 
°1997 - °1998 

Wim Martens Di 18.30u – 20.00u 
Do 18.30u – 20.00u 

SCHOLIEREN U 17 
°1996 

Bert Verschraegen Di 18.00u – 19.30u 
Do 18.00u – 19.30u  

KEEPERS 1: U8 – U9 – U10 Georges Boone Woe 14.00u – 15.00u 
KEEPERS 2: U11 – U13 Georges Boone Woe 15.00u – 16.00u 
KEEPERS 3: U15 – U17 Georges Boone Woe 16.00u – 17.00u 
Vervolmakingstraining Stephen Anseeuw Zon 10.00u – 11.00u  
BELOFTEN Etienne Van Hyfte 
A KERN Gert De Baets 

Di     19.30u – 21.00u 
Do    19.30u – 21.00u 
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Het tornooi en de barbecue waren allebei een groot succes. Het weer was tijdens beide evenementen perfect, de drank 
vloeide bijzonder vlotjes binnen en het eten werd goed gesmaakt. Er heerste ook een opperbeste sfeer. Kortom de 
voetbalambiance zat er goed in. De verdiensten waren ook bijzonder goed dus dat stemde ons - als bestuur - zeer 
tevreden. 

Maar dit alles was niet mogelijk zonder jullie aanwezigheid en het zou zeker niet zo goed geslaagd zijn zonder de 
vele helpende handen. Het jeugdbestuur houdt er dus aan om de helpers van harte te bedanken. In het bijzonder de 
jongens van ons nieuwe beloftenteam verdienen een dikke proficiat voor het vele werk dat ze achter de toog hebben 
verzet tijdens de barbecue. Nu we weten tot wat jullie in staat zijn, zullen we in de toekomst zeker en vast nog van 
jullie diensten gebruik maken !.  

Wij hebben een mooi spaarpotje kunnen aanleggen. Uw voetbalclub houdt van openheid en transparantie in haar beleid en 
wil jullie dus zeker niet onthouden wat we allemaal met deze inkomsten aanvangen. Uiteraard sparen we een groot stuk 
van onze verdiensten om de vaste kosten af te betalen tijdens de maanden waarin niet gevoetbald wordt.  

We hebben de laatste paar weken ook een paar investeringen gedaan die zowel de accommodatie als de spelers ten goede 
zal komen. We zetten ze eventjes voor jullie op een rijtje: 

" Er zijn 100 nieuwe ballen, 4 nieuwe netten en 2 kleine plooibare goals aangekocht.  
" We breidden het didactisch materiaal uit door te investeren in 2 speciale elastieken voor de training van onze 

doelmannen.   
" Op expliciete vraag van onze trainers zullen we een hele hoop extra kegels aankopen en kijken we ook uit naar 

kleinere hesjes voor de jongste duiveltjes.  
" We hebben ook een grasmachine aangekocht en het irrigatiesysteem om de velden te beregenen was dringend toe 

aan vernieuwing en uitbreiding. 
" Daarnaast hebben we twee grote partytenten aangeschaft die we kunnen gebruiken op onze evenementen. 

We hopen hiermee voldoende klaarheid te scheppen wat er gebeurt met de centen die jullie uitgeven op onze club, maar 
mochten jullie hierbij nog extra vragen hebben dan mag je gerust iemand van het jeugdbestuur aanspreken die je 
ongetwijfeld meer toelichting zal geven. 

 

 

Wat doen wij met het geld ? 
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OPBOUW JEUGDBESTUUR 

Jeugdbestuur 

We streven er uiteraard nog steeds naar om in het beleid van onze voetbalclub zo veel mogelijk een duidelijke en 
herkenbare structuur te geven. Dit leidt tot klare en duidelijke afspraken en zorgt ook voor continuïteit in het bestuur. Vorig 
voetbalseizoen hebben we hiervoor een oproep gedaan naar vrijwillige ouders en sympathisanten die zich willen engageren 

in onze voetbalclub. Zoals jullie weten is ons ledenaantal de laatste jaren enorm toegenomen. Dit brengt natuurlijk heel 

veel werk met zich mee. Velen onder jullie weten dat deze voetbalclub in het verleden slechts gedragen werd door een 3-tal 
mensen. Dit was té weinig en gelukkig is deze ploeg vorig jaar aangevuld met een paar enthousiaste mensen. Maar we 
kunnen nog steeds extra handen en denkers gebruiken. 

We hebben dus nog steeds het idee om het jeugdbestuur verder op te bouwen vanuit verschillende jeugdcellen en zoeken 
hiervoor mensen die zich willen inzetten voor volgende cellen:  

1. Cel Sport : trainers, scheidsrechters 

2. Cel evenementen: creatieve geesten die niet bang zijn om ook de handen uit de mouwen te steken op een evenement 

3. Cel kantine: mensen die eens een paar uurtjes voor de kantine willen zorgen tijdens de wedstrijdmomenten +  bij 

thuiswedstrijden lotjes verkopen 

4. Cel onderhoud: mensen die er niet voor terugschrikken om eens de kleedkamers, douches, toiletten, kantine, ... een 

grondige beurt te geven na de wedstrijden – trainingen (vooral in de winterperiode is dit zeker van belang) 

5. Cel Communicatie: heb je een vlotte pen, neem je graag leuke foto’s , ben je een vlotte prater die potentiële sponsors kan 

aantrekken, ... dan is dit zeker en vast iets voor u 

Een financiële vergoeding kunnen we jullie niet aanbieden, maar een drankje af en toe en een welgemeende dankuwel  
krijgen jullie zeker en vast. Daarom deze dringende en warme oproep: geef je naam en je contactgegevens op zodat we je 
kunnen contacteren bij de eerstvolgende gelegenheid en we nemen je met groot plezier op in ons team van gemotiveerde 

medewerkers. Het is een grote noodzaak ! (karlien.claes@scarlet.be).  

Vele helpende handen maken het werk lichter ! 
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OPEN 
JEUGDDAG 

ZONDAG 

28 AUGUSTUS 2011 

Op zondag 28 augustus organiseert SKVO opnieuw een open jeugddag. We 
stellen onze deuren open en verwelkomen nieuwe voetballertjes en 
geïnteresseerde spelertjes. De “anciens” krijgen de gelegenheid om bij te praten 
over de vakantiegebeurtenissen en om wilde plannen te smeden voor het nieuwe 
seizoen. 
Het programma is gelijkaardig aan dat van vorig jaar. Voorlopig staat het 
volgende gepland:  

" In de voormiddag nemen de duiveltjes en preminiemen het per 
leeftijdscategorie onderling tegen elkaar op in een aantal voetbalspelletjes 
om een gouden schoen te winnen. 

"  Vervolgens geven we de mama’s en de papa’s de gelegenheid om hun 
voetbalkunsten te vertonen bij dezelfde oefeningen. Uiteraard verdient de 
winnaar ook een passende trofee. 

" In de namiddag staat een wedstrijd van de miniemen op het programma. 
Er zullen voldoende snacks en drank zijn om de hongerige magen te stillen en de 
dorstige kelen te smeren. 
Ondertussen kunnen geïnteresseerden de nodige informatie verkrijgen bij de 
clubverantwoordelijken en zich eventueel inschrijven. 
Stip dus deze datum zeker aan in jullie agenda. 

 

ONTBIJT op SKVO 
DATUM: in functie van          
                  voetbalkalender 

In september zullen we op een zondag voormiddag opnieuw een ontbijtactie organiseren. We 
wachten op de voetbalkalender om een precieze datum vast te leggen omdat we dit willen 
laten samenvallen met een wedstrijd van onze miniemen. We voorzien net als vorig jaar in 
een uitgebreid buffet. Mochten er  mensen zijn die potentiële sponsors van ontbijtingrediënten 
kennen,  wil aub contact opnemen met Sven Inghelbrecht of Karlien Claes. 

 


