
Belangrijk 
 
• Algemene vergadering van de ploegverantwoordelijken op maandag 25/8/2014 
• Fotosessie voor alle ploegen zal plaatsvinden tijdens de week van 8 september 2014 
• Competitie 2014-2015 : inschrijven van nieuwe spelers kan tot en met 28 februari 2015 

In de kijker : Peugeot De Rooze (Foto) 
Peugeot De Rooze MVC werd opgericht in de zomer van 1996 door Peter Laureys en Filip Van de 
Vyver, en is daarmee de langst spelende ploeg onder dezelfde naam in onze competitie. 
Na enkele omzwervingen bij illustere ploegen als Sanilo en Schilderwerken Rooms zagen Peter en 
Filip de kans schoon om samen met vrienden uit het (UEFA-)juniorestijdperk van Sporting 
Lokeren een ambitieus project op te zetten, en een gooi te doen naar de prijzen in de Lokerse 
competitie. Met de steun van Garage De Rooze (Peugeot Lokeren) kreeg Peugeot De Rooze vorm, 
en het eerste seizoen ’96-’97 werd afgesloten met een 4de plaats. In ‘97-’98 was het de eerste 
keer bingo: de titeldroom werd waarheid, en ook de Beker van Lokeren viel in handen van de 
ploeg met het Leeuwtje. 
De kern met vrienden die aan de wieg stond in 1996 ging op haar elan door tot in 2008. Zij 
veroverden 5 kampioenstitels, haalden tweemaal de beker van Lokeren binnen, en ook in de 
Berlok beker en de Dag van de Minivoetbal werden successen geboekt. 
In 2008 werd een grondige verjongingsoperatie doorgevoerd : de kern van Peugeot De Rooze 
werd aangevuld met de jonge veulens van het voormalige Tuincentrum Van Eeckhaut. De 
combinatie tussen ervaring en jong talent wierp zijn vruchten af, want in 2011-2012 knoopte 
Peugeot De Rooze opnieuw aan met een overwinning in de Beker, en in 2012-2013 kaapten zij de 
Kampioenstitel weg. 
De filosofie van Peugeot De Rooze is door de jaren steeds dezelfde gebleven: vanuit een hechte 
vriendenkring en met een gezonde competitiegeest zo hoog mogelijk mikken. 

LOKERSE MINIVOETBALKERN 
Wist je dat … 
 

… de Lokerse Minivoetbal 302 actieve 
leden telt. Hiermee zijn we goed voor 
een plaats in de top 5 van de grootste 
sportclubs in Lokeren. Van alle 
zaalsporten zijn wij in Lokeren de 
belangrijkste huurder van terreinen in 
de sporthal 
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Fair Play 2013-2014 
 
1. De Bock & Co 
2. BFF Eldi Lokeren 
3. Creynergie 
4. Marobel Q8 
5. Peugeot De Rooze 
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VDP Schilderwerken onttroont bekerhouder Givana na 
spectaculaire bekerfinale 
  
Op vrijdag 23 mei vond naar jaarlijkse traditie de finale van Den Bokser Cup plaats.  
In een aardig volgelopen sporthal maakten beide ploegen vanaf het eerste fluitsignaal hun 
intenties duidelijk: de technisch onderlegde spelers van VDP Schilderwerken trokken resoluut 
ten aanval en zetten zo bekerhouder Givana meteen onder druk. Dit resulteerde al vlug in een 
vroege voorsprong die, naarmate de wedstrijd vorderde, alleen maar uitgediept zou worden. 
Tot het slotkwartier wist Givana niet echt weerwerk te bieden maar op karakter wisten ze zich 
toch terug in de wedstrijd te knokken. Uiteindelijk gaf het vat vol talent van VDP 
Schilderwerken toch de doorslag en sleepten ze na een 9-5 overwinning na de titel ook terecht 
de beker in de wacht. 
Zakaria Ouchchen kroonde zich met 5 doelpunten tot man van de match en Basel Zarzour werd 
na afloop uitgeroepen tot Beste Speler van het seizoen. 

Verkiezing beste speler 2013-2014 
 
Tijdens het seizoen 2013-2014 werd voor de eerste keer 
een rangschikking opgemaakt van de beste spelers in onze 
competitie. 
Op 3 manieren achterhaalden we hoe jullie de kwaliteiten 
van onze minivoetballers inschatten : via een televoting 
voor de spelers, een e-mailstem voor de ploegvoorzitters 
en  een panel van onafhankelijke specialisten. 
Na 2 stemrondes kwamen Olivier Neyt, Basel Zarzour 
en Frank Veldeman in aanmerking voor de eretitel van 
beste speler 2013-2014 én voor de cadeaubons van 
respectievelijk 100€, 50€ en 25€ die werden geschonken 
door Exclusief Men. Basel Zarzour ging als eerste in de geschiedenis van de Lokerse 
Minivoetbal lopen met de eer en de cheque van 100€. Frank Veldeman strandde op een 
verdienstelijke 2de plaats, en Olivier Neyt werd knap derde. Volgend seizoen doen we deze 
oefening over, en rekenen we opnieuw op jullie stem ! 

Wist je dat … 
 
… de Lokerse Minivoetbal in 2016 veertig 
jaar zal bestaan. Wat op 11 februari 1976 
startte met enkele vriendschappelijke 
wedstrijden onder 12 vrienden, is 
uitgegroeid tot een Lokerse 
kerncompetitie in 3 reeksen, met een 
twintigtal ploegen en meer dan 300 
spelers. Uiteraard zal dit jubileum niet 
ongemerkt voorbij gaan : duid zaterdag 4 
juni 2016 alvast met stip aan in jullie 
agenda’s, want dan zullen we onze 40ste 
verjaardag op gepaste wijze vieren. 

Beste Speler 2013-2014 
1. Basel Zazour 
2. Frank Veldeman 
3. Olivier Neyt 
4. Firas Korknavi 
5. Jordi Wauters 
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Suggesties / Vragen 
Klik hier of mail naar 
newsletter@lmv.be 

Skills & Tricks 
Klik hier 
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