
 

 

SKV Oostakker December 2010 

Dag,  
De maand december heeft zich aangekondigd met de nodige 

sneeuw. Het weerbericht vertelt dat er vandaag opnieuw sneeuw 

wordt verwacht. Het is dus nog niet zeker of er komend weekend 

kan worden gespeeld.  

We nodigen jullie allen uit op onze eindejaarsdrink die zéker 

doorgaat komende vrijdag vanaf 18u.  

De locatie voor het Poppenkast Pedrolino is ook gekend. 

Hierover lees je meer op de volgende pagina’s. Vlug inschrijven 

is de boodschap.  

We hopen jullie allen te mogen ontmoeten op onze komende 

activiteiten.  

Het jeugdbestuur 

Prettige en gezellige eindejaarsfeesten 

Agenda 
december 

17 december 

30 december 

19 februari 2011 
   

Eindejaarsactie 

CAVA verkoop ten voordele 

van de jeugd 

Eindejaarsdrink vanaf 18u 

Om 15u komt Poppenkast 

PEDROLINO naar SKV 
Oostakker 

2e SKVO Quiz avond 

SKVO ‘ tje 

SKV Oostakker 
Jeugdtornooi 

30 april 2011 
1 mei 2011   

 
7 mei 2011   SKV Oostakker 

Eindeseizoensbarbecue 
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Onderhoud van de kleedkamers 

Tijdens de kerstvakantie krijgen de kleedkamers steeds een grondige 
poetsbeurt.  

Onze knapen presteren zeer goed in de competitie, doch wat orde 
betreft in de kleedkamers kunnen ze nog veel leren. Iedereen heeft 
recht op een propere kleedruimte, ook jeugdploegen die zich in 
hetzelfde lokaal na de knapen zich moeten aan- en omkleden. We 
verwachten van onze oudste spelers dat zij een voorbeeldfunctie 
vertolken voor onze jongste voetbalsterren én bovendien respect tonen 
voor al het werk dat de medewerkers van SKVO verrichten. Na 
verschillende verwittigingen is dit nog steeds niet zoals het hoort. 
Daarom mogen zij nu de handen uit de mouwen steken.  

ALLE knapen U15 worden op dinsdag 28 december om 18.00u op 
onze voetbalterreinen verwacht ! Zij brengen een schuurborstel, een 
spons en zeemvel mee. Indien zij goed doorwerken is deze klus 
geklaard tegen 19.30u. 

De schoonmaakploeg zal op een passende wijze worden beloond.  
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SKV Oostakker nodigt iedereen uit 
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De 8 principes van respect = FAIRPLAY 

 

1. Respect voor de spelregels 
2. Respect voor de scheidsrechter en de officials 
3. Respect voor je eigen club 
4. Respect voor de tegenstrever 
5. Respect voor je medemaats 
6. Respect voor alle collega voetballers 
7. Respect voor de supporters van andere ploegen 
8. Respect voor jezelf ( geen alcohol en drugs, niet roken )  

 Deze voetbalclub streeft ernaar om deze waarden van fairplay door te geven aan 
 onze jonge voetbalsterren. 

Voetbal speel je 
in een team 

Wat te doen voor of na de training ?  

De laatste paar weken merken we dat sommige spelers ruim voordat hun training aanvangt al op 
de jeugdsite aanwezig zijn. Wij hebben daar geen bezwaar tegen, maar er is afgesproken dat 
spelers ofwel wachten (op een kalme en rustige manier !) in de kleedkamer of in de kantine. Onder 
geen beding mogen zij zich op de terreinen begeven om daar te spelen. Dit is uitermate storend 
voor andere jeugdploegen die op dat ogenblik ook aan het trainen zijn. Alvast bedankt om hiermee 
rekening te houden ! 

Spelertjes die na de training eventjes moeten wachten om opgehaald te worden raden wij ten 
stelligste aan om zich warm aan te kleden in deze tijden van barre koude! Blijf wachten in de 
kleedkamer of kom naar de kantine en wacht daar op de perso(o)n(en) die jullie komt ophalen. Let 
wel: in de kantine worden geen voetbalschoenen gedragen! 

Het is NIET veilig kinderen te laten wachten aan het hekken !! In deze donkere dagen merken 
andere chauffeurs uw  kind niet op.  

Het is VERBODEN te parkeren of stil te staan langs de 
straatkant van het voetbalterrein. Voetgangers zijn 
hierdoor verplicht op straat te lopen waardoor hun 
veiligheid onvrijwillig in gevaar is. 
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Op de eindejaarsdrink kunnen we nog steeds helpende handen gebruiken om de 
verschillende werkposten te bemannen. In de kantine hangt er een helperslijst 
aan het ad valvas bord. Aarzel niet om uw naam er op te noteren of spreek 
vrijdag Sven of Karlien aan.  

Op donderdag 30 december kunnen we ook alle hulp gebruiken tijdens de 
voorbereiding en de organisatie van het poppentheater. De zaal wordt voor ons 
geopend om 13u en alles zou dan in sneltempo tegen 14.30u klaar worden 
gezet. Contacteer sven.inghelbrecht@telenet.be als je wil helpen. We hangen ook 
nog een lijst uit in de kantine.  

We zijn ook bijzonder verheugd dat al een aantal mensen zich hebben 
aangeboden om bij te springen in de kantine als de nood het hoogst is. We 
hebben echter nog steeds een aantal plaatsjes vacant. Want ook in de tweede 
seizoenshelft wachten ons enkele voetbalweekends waar het op 
zaterdvoormiddag heel druk zal worden. Ons streefdoel is 1 à 2 vrijwilligers per 
jeugdteam waarop we – als de nood het hoogst is - beroep kunnen doen. Ben je 
bereid om af en toe bij te springen in de kantine contacteer gerust 
karlien.claes@scarlet.be. 

 

HELP 

De laatste training wordt gegeven op 
donderdag 23 december 2010. Voor 
de duiveltjes U8 is de laatste training 
op vrijdag 17 december.  

De trainingen worden terug hervat 
op woensdag 5 januari 2011. Voor 
de duiveltjes U6 hervat de training 
opnieuw op woensdag 12 januari 
2011.  

Deze berichtgeving is een leidraad. 
Wanneer jullie van je eigen ploegafgevaardigde 
en trainer andere informatie krijgen geldt deze laatste als 
de correcte informatie.  
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De voorbereidingen van het jeugdtornooi dat plaats vindt op 30 april en 1 mei 2011 zijn al  
volop gestart. De eerste uitnodigingen zijn de deur uit en ook het wedstrijdschema staat al op 
punt. 

Tijdens deze tweedaagse moet een ganse organisatie op poten worden gezet. Ook hiervoor 
moeten wij beroep doen op de vele helpende handen van vrijwilligers. Ziet u het zitten om de 
taak van scheidsrechter op u te nemen? Wil u helpen in de kantine of aan de kassa ? Of denkt u 
op een andere wijze van dienst te kunnen zijn, neem aub contact op met 
karlien.claes@scarlet.be. In de loop van volgend voorjaar zullen we u dan opnieuw contacteren 
voor de verdere invulling van de taken. 

Alvast bedankt 

 
Tornooi Regina Van Vlaenderen 

Spelen 
 

Samen spelen breekt open, 
doet stillen onstuimig worden, 

maakt geweldigen gevoelig. 
 

Spel ontwapent 
en plaatst eerlijkheid in het hart van het leven. 

 
Spel doet zingen 

en brengt mensen jong en oud, dicht bijeen. 
 

Wie speelt, heeft lief 
en voelt de ander aan tot in het diepste van zijn vezels. 

 
Spel creëert verbondenheid 

en spreekt de taal van vriendschap. 
Spelen doet deugd. 


