
Belangrijk
• Op vrijdag 22 juni 2015 sluiten we seizoen 2014-2015 af in stijl. Alle ingrediënten zijn 

aanwezig om er een knalavond van te maken : jeugdvoetbal van de bovenste plank, de 
finale van de Beker van Lokeren tussen De Luitentuit en Peugeot De Rooze, en de 
uitreiking van alle belangrijke trofeeën van het voorbije seizoen. Meer detail vind je hier.

• Vergeet niet om uw stem uit te brengen voor de “Meest verdienstelijke speler van het 
seizoen 2014-2015”. Stemmen kun je door “POLL LMV + NAAM SPELER + PLOEG” te 
sms’en naar 6033, tot en met woensdag 20/6.

• Op zaterdag 4 juni 2016 (en niet 11/6/2016 zoals verkeerdelijk gemeld in de vorige 
newsletter) vieren wij het 40-jarig bestaan van de Lokerse Minivoetbal

• Vanaf 1 juli 2015 kun je voor je ploeg de clubinschrijving in orde brengen voor seizoen 
2015-2016 op de site van de VMF. Vervolgens kun je tussen 1 juli 2015 en 31 juli 2015 
alle leden overdragen die tijdens seizoen 2015-2016 zullen aantreden voor je ploeg. 
Opgelet : alle leden die niet zijn overgedragen op 31/7 zijn vrij, en kunnen door andere 
ploegen worden opgenomen.

Wist je dat … (special)
Op vrijdag 29 mei 2015 de finale 
doorgaat van de Beker van België ? 
Synergie Merelbeke neemt het daarin op 
tegen Huize Goossens Appels. Eén van de 
blikvangers bij HG Appels is Basel 
Zarzour, verkozen als beste speler van de 
LMV in 2013-2014, en in onze eigen kern 
nog steeds actief bij BSE Transport. Je 
kunt Basel en Co op 29/5 aan het werk 
zien in sporthal Schiervelde te Roeselare.

LOKERSE MINIVOETBALKERN
Wist je dat …

-De scheidsrechter beslist of er al dan 
niet voldoende onderscheid is tussen 
de kleuren van de uitrusting van beide 
ploegen? 
Speelt één van de ploegen daarbij niet 
met zijn officiële clubkleuren, dan moet 
die ploeg zijn uitrusting vóór aanvang 
van de wedstrijd aanpassen. In alle 
andere gevallen gebeurt dat door de 
thuisploeg. De ploeg die in gebreke 
riskeert de wedstrijd met forfait te 
verliezen.

Tip : de LMV beschikt over een eigen 
set hesjes. Die kun je afhalen in de 
kantine van de sporthal, bij Kim & 
Xavier

- De thuisploeg dient te zorgen voor 
een scheidsrechterfluit, een gele en 
een rode kaart in het geval deze 
zouden ontbreken bij aanvang van de 
wedstrijd?

Tip : er staat een noodkit van de LMV 
bij de zaalwachters. Hierin vind je een 
scheidsrechterfluitje en kaarten.
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In de kijker : De Bock & Co
Het verhaal van De Bock & Co in de Lokerse Minivoetbal begint in seizoen 2003-2004. 
Na een tweetal jaren lang zaalvoetbalwedstrijdjes onder elkaar te organiseren in de Lokerse sporthal en sporthal Bergendries gaan 
een stelletje kameraden onder leiding van Koen De Bock op zoek naar een nieuwe uitdaging en vooral meer afwisseling. Na één van 
deze onderlinge duelletjes in de Lokerse Sporthal worden we in de kantine aangesproken door ene zekere Peter De Vylder, die ons 
prompt vraagt of we niet geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij de Lokerse Minivoetbalcompetitie. De Lokerse Minivoetbal? Nog
nooit van gehoord... Gepassioneerd en met veel animo doet Peter het reilen en zeilen van de LMV uit de doeken en weet hij ons te
overhalen om aan te sluiten. Naar een sponsor hoeft gelukkig niet lang gezocht worden en minivoetbalploeg De Bock & Co is een feit. 
Spelers van het eerste uur zijn de broers Kris en Koen De Bock en hun neven Geert en Bart De Bock en Elias Fahssi, verder aangevuld 
met Glenn Ollevier, Jurgen Christiaans en Hendrik Buyle.
Het duurt echter geen 2 wedstrijden of we ondervinden aan de lijve dat het spelniveau in de Lokerse Minivoetbalcompetitie hoog ligt. 
Dat eerste seizoen betalen we dan ook het gebruikelijke leergeld en incasseert De Bock & Co talrijke pandoeringen in confrontaties 
met geroutineerde en doorwinterde ploegen, zoals Peugeot De Rooze, Gedi Trof en Greco Palace. Het moet gezegd worden, onze 
beste prestaties in die eerste jaren bij de LMV situeren zich vooral na de wedstrijd in de kantine bij Walter en dat vaak tot een kot in 
de nacht. In onze beginjaren bengelen we steevast achteraan in de rangschikking, maar gaandeweg lukt het De Bock & Co om meer 
en meer voetballend vermogen aan te trekken en wordt het pad naar de top van de competitie geëffend. 
Het absolute hoogtepunt van De Bock & Co op sportief vlak komt er in het seizoen 2009-2010 waarin we slagen in de “dubbel”: De 
Bock & Co wordt kampioen in de eerste reeks van de competitie en geeft BLAF nipt het nakijken in een zenuwslopende bekerfinale. 
Onze ploeg is op dat moment een verzameling van hele hoop snelle voetjes en balgoochelaars waaronder Elias Gyselinck, de broers 
Zakaria en Yacine Ouchchen, Salim Hamidi, Basel Zarzour en Pieter Braem. Kortom, een klein “weireldploegske” zoals Marc Coucke 
zou zeggen.Het daaropvolgend seizoen 2010-2011 trachten we onze stunt nog eens over te doen, maar ditmaal stranden we op een 
derde plaats in de eerste reeks van de competitie. We slagen er wel opnieuw in om de finale van de beker te halen, maar ook daarin 
we moeten in de verlengingen van een spannende wedstrijd de duimen leggen tegen het oppermachtige Gedi Trof.
Na deze 2 topseizoenen valt ons topteam uit elkaar ten gevolge van onderlinge meningsverschillen en omdat een aantal spelers een
sabbatjaar inlassen. Terug naar af dus en De Bock & Co nestelt zich in het daarop volgende seizoen 2011-2012 terug in de 3° reeks. 
Ondertussen blijft de zoektocht naar nieuwe spelers onverminderd doorgaan. In eerste instantie komen de broers Dimitri en Glenn
Rogiers, Vincent Van der Poorten en Simon Van Branden onze gelederen versterken, in seizoen 2013-2014 sluiten youngsters Jens en
Nick Fiers en Kenneth De Block aan. Aanwinsten van dit jaar zijn de broers Faki en Halis Suduragi en Youssef Kaddouri. Maar ondanks 
deze vrij grote spelerskern valt het de laatste jaren al te vaak voor dat er wedstrijden gespeeld moeten worden met slechts 4 of 5 
spelers. Dit tot grote ergernis en frustratie van ploegverantwoordelijke Koen De Bock.
In het seizoen 2013-2014 bestaat De Bock & Co 10 jaar en ziet dat jaar de geleverde inspanningen op vlak van sportiviteit verzilverd 
met de fairplay beker. 
Wat de toekomst voor De Bock & Co zal brengen is momenteel nog onzeker. Stoppen of doorgaan? Fusioneren met een andere 
ploeg? Een aantal vaste waarden zouden na dit seizoen willen stoppen, andere spelers vertrekken of twijfelen nog om te vertrekken 
naar een andere ploeg. Al dat komen en gaan van spelers van de laatste jaren heeft er onvermijdelijk voor gezorgd dat de samenhang 
in de hechte vriendengroep die De Bock & Co steeds geweest is wat zoek is geraakt. En laat dat kameraadschap nu net datgene zijn
waar het voor ons al die jaren heeft rond gedraaid.
Maar ondanks al deze perikelen laat één ding duidelijk zijn: voor De Bock & Co is en blijft mini de max ! 

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

Eindstand 2 Ronde 2015
SELECT-MAROBEL LEAGUE (Reeks 1)

1 BSE TRANSPORT
2 PEUGEOT DE ROOZE
3 MEDIA SURPLUS

ALGUMS LEAGUE (Reeks 2)

1 SYNERGIE 
2 DE GROENE POORT
3 MVC CREYNERGIE

DRANKEN VAN EETVELDE LEAGUE (Reeks 
3)

1 DEN DAM / TDM
2 KOTCREW MVC
3 PEPSI SPORTCAFE
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Suggesties / Vragen
Klik hier of mail naar newsletter@lmv.be

Skilltwins Futsal Klik hier
Lokerse Skilltwins Klik hier
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