
Belangrijk
• De VMF organiseert naar jaarlijkse gewoonte het Kernkampioenschap. Wij zijn op zoek 

naar een ploeg uit onze competitie die ons in dit dagtoernooi willvertegenwoordigen. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via secretaris@lmv.be vóór 15/02/2015

• Competitie 2014-2015 : inschrijven van nieuwe spelers kan tot en met 28 februari 2015
• Noteer nu al in uw agenda : de bekerfinale 2014-2015 gaat door op vrijdag 22/05/2015
• Op zaterdag 11 juni 2016 vieren wij het 40-jarig bestaan van de Lokerse Minivoetbal
• Wij organiseren voor de eerste maal een tevredenheidsenquête over het reilen en zeilen in 

Lokerse Minivoetbal. Help ons om onze werking te verbeteren, en klik hier !

In de kijker : Kantoor Jürgen Van den Broeck (Foto)
Met Kantoor Van den Broeck komt de ploeg aan bod met de langste staat van dienst, en keren we 
terug naar de beginjaren van de LMV. Van 1976 tot 1988 was MVC Ludwigs Discotheek een begrip in 
de Lokerse minivoetbalwereld. Begin jaren '80 speelden Erik Tolner (actief speler tot vorig seizoen) en 
Peter De Vylder (nóg altijd actief!) aan de zijde van Eddy Arryn (toen international!), Leo Buydens, Pol 
Sterckx & Eddy Van Boxlaer. In '86 werd de finale van de Beker van Lokeren met 3-6 verloren tegen 
het MVC Temmerman van Piet Abbeel.
In 1988 stopten Ludwigs Disco als sponsor en Omer Van de Velde als stuwend voorzitter, en werd met 
MVC Canon Guthorel - met de gekende Milan-truitjes - een nieuwe ploeg opgericht, die 8 jaar lang 
'kleur‘ zou geven aan de LMV! Er werden ereplaatsen gehaald, doch een 'echte' prijs was er nooit bij. 
Wel was er winst in het 1e toernooi van Doorslaer, 4-1 in de finale tegen Black&White. In '90-'91 had 
Canon Guthorel de eer dat de grote Wlodek Lubanski een seizoen lang meespeelde en met (even)veel 
vuur de rood-zwarte kleuren meeverdedigde!
Van '96 tot ‘99 werd Canon Guthorel omgedoopt tot MVC 't Boeksken. De vaste kern van Canon 
(Pascal Prevenier, Erik Tolner, Kurt Sterckx, Filip Liebaut, de broers Peter & Hans De Vylder, Paul Van 
Avermaet & Patrick De Langhe) bleef behouden en weerom werd, met de nodige animo (en soms 
meer...), meegestreden in de hoogste regionen. 
In '98-'99 veranderde 't Boeksken in MVC Greco Palace. De 'blauwe armada' (met Griekse vlag als 
embleem) speelde bij vlagen de pannen van het dak, zowel vóór, tijdens als nà de match... Een te 
veel aan adrenaline & energie leidde soms tot de onvermijdelijke gele&rode kaarten. Deze smet werd 
echter steeds bij Walter aan den toog met een stevige pint doorgespoeld tot in de vroege uurtjes. 
Fantastische momenten in de kantine, om nog te zwijgen over de beruchte 'soupées' bij de sponsor.

LOKERSE MINIVOETBALKERN
Wist je dat …

- Geen enkele wisselspeler de wisselzone 
tijdens de wedstrijd mag verlaten zonder 
de goedkeuring van de scheidsrechter? 
Dit wil dus zeggen dat een toiletbezoek 
van één van de (wissel)spelers tijdens de 
wedstrijd altijd aangevraagd moet worden 
bij de scheidsrechter.

- Wanneer bij een spelfase het doel 
verplaatst wordt door de verdedigende 
ploeg en de bal het denkbeeldig doelvlak 
volledig overschreden heeft, een doelpunt 
aan de aanvallend ploeg toegekend 
wordt?

SPONSORS

Stand competitie (30/1/15)

1. Givana 48
2. Peugeot De Rooze 45
3. BSE Transport 43
4. Media Surplus 36
5. De Luitentuit 30
6. BFF Eldi 30
(Volledige rangschikking : klik hier)

Editie 2 seizoen 2014-2015 (januari 2015)
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In de kijker (vervolg) : Kantoor J. Van den Broeck
Opnieuw werden vele ereplaatsen behaald in de competitie, en twee finales in de Dag van de LMV, met 
winst tegen MVC Waterschei, smukten het blazoen verder op.
Ondertussen werd GrecoPalace versterkt met spelers zoals Filip Van Avermaet (huidig VMF-
scheidsrechter op topniveau), Frederik Desoete, Kenneth De Neve, Mathy Platinck & Nino Del Conte. 
Ook ex-Sportinger Patrick Van Veirdeghem speelde 2 seizoenen met Greco mee. ('01-'02 & '02-'03)
Na een verwoestende brand in restaurant Greco Palace werd in 2006 op zoek gegaan naar een nieuwe 
sponsor, en zag MVC Zakenkantoor Dirk Kelem het licht. De broers Van de Voorde, Tom Zaman & Kristof 
Van Troyen kwamen het team vervoegen. Deze ploeg zou 5 jaar samenspelen en oa tweemaal de eerste 
plaats in Reeks'3' pakken ('08-'09 & '10-'11).
Sinds seizoen '11-’12 bestaat MVC Kantoor Van den Broeck in zijn huidige vorm. Xavier Maes, Stijn 
Rogiers en Danny De Wilde zijn als spelend lid bijgekomen. Nog steeds met veel enthousiasme, en met 
wisselend succes..., is dit team ook al aan zijn 4e seizoen bezig! Het begrip 'Mini is Maxi' wordt nog 
steeds ten volle beleefd & uitgedragen! Dit team, bijna 40 (!) jaar actief onder verschillende namen en 
met een lijst van meer dan 60 aangesloten spelers door de vele jaren heen, heeft zéér zeker nog een 
mooie toekomst in het verschiet. Nog eens 40 jaar erbij zouden we zeggen!

Verkiezing Meest Verdienstelijke Speler 2014-2015
De LMV verwelkomt Coca-Cola als nieuwe partner van onze prestigieuze individuele trofee
“Beste speler”. Omdat “beste speler” heel veel zaken inhoudt, zal de COCA-COLA AWARD vanaf
nu staan voor “Meest verdienstelijke speler”. Deze omschrijving dekt vele ladingen en daardoor
kan er nooit twijfel bestaan over de kwaliteit van de winnaar.

Stem voor de COCA-COLA AWARD, trofee voor de meest verdienstelijke LMV-speler van het
seizoen 2014-2015”.

Wie is de beste speler uit je ploeg? Wie is steeds aanwezig? Wie wast de truitjes? Wie is de
sympathiekste? Wie geeft de meeste assists? Wie is topscorer? Wie dribbelt alles en iedereen
op een hoopje? Kortom, wie van je ploeg is de meest verdienstelijke speler uit de Lokerse
Minivoetbalkern?
Breng vanaf nu tot 15 mei je stem voor de 2de ronde uit op volgende manieren:

Via sms naar 6033: POLL LMV – spatie – NAAM SPELER + PLOEG Je kan sms’en zo veel je wil
(0,50 € per sms)
Via e-mail naar secretaris@LMV.be Maximaal 1 stem per ploeg
Deze super trofee wordt uitgereikt op de avond van de bekerfinale, den Bokser Cup 2015, op
vrijdag 22 mei 2015

LMV zoekt nieuwe teams
<klik op de titel voor de affiche>

JE EIGEN MINIVOETBALPLOEG?
NIET ZO MOEILIJK

VIND 8 OF 10 PLOEGMAKKERS. 
DE REST IS KINDERSPEL

VRAAG VRIJBLIJVEND INFO
Secretaris@Lmv.be

Website statistieken

SPONSORS

Suggesties / Vragen
Klik hier of mail naar 
newsletter@lmv.be

Skills & Tricks
Klik hier
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Mrt2014 - Feb2015
Avg Daily Hits 2 564   Avg Monthly Visits 7 184   

Avg Daily Visits 251   Avg Monthly Hits 74 241   
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