
Nieuws
• Competitie 2015-2016 is van start gegaan met een record aantal nieuwe ploegen. Maar 

liefst 5 nieuwe teams dingen mee naar de titel in de Lokerse Minivoetbalcompetitie : Forza 
Loemboeros, MCWS De Ronde Café, MVC Nova, Pixas All Stars en ‘t Kapelleken. Wij heten 
de nieuwkomers van harte welkom, en wensen iedereen veel succes !

• Twee weken geleden werden alle ploegen op de gevoelige plaat vastgelegd. Alle foto’s zijn 
te bekijken via de website. Teams die de originele foto (hoge resolutie) willen ontvangen 
kunnen contact opnemen met onze webmaster@lokerseminivoetbal.be

• Belangrijke informatie bij het begin van het nieuwe seizoen :
• Inschrijven van nieuwe spelers kan tot en met 29 februari 2016 om 23u59min59sec
• Verloop van de competitie : elke deelnemende ploeg speelt tijdens de eerste ronde 

eenmaal tegen alle andere ploegen. Na deze wedstrijden wordt een klassement 
opgesteld, en zal er een reeksindeling worden opgemaakt adhv het aantal ploegen.
De 2e Ronde wordt aangevat/gestart 'met de behaalde punten in de eerste ronde 
gedeeld door 3, afgerond tot op een geheel getal (decimaal < 0,5 naar beneden; 
decimaal >= 0,5 naar boven)

Ploeg in de kijker - Den Dam / TDM
‘Wij behoren intussen tot het meubilair van de LMV. Solide meubilair weliswaar’.
Aan het woord is Kris De Backer (41),  sinds jaar en dag bezieler van MVC Den Dam/TDM. Ik speel al sinds 1993 in 
het Lokerse Minivoetbal en moet daarmee ongetwijfeld één van de langst spelende leden zijn die de LMV rijk is. ‘Het 
begon 22 jaar geleden eigenlijk allemaal onder de naam Schilderwerken Rooms. Drie vriendengroepen vonden na 
enkele gezamenlijke KWB zaal- en minivoetbaltornooien dat de tijd rijp was om aan het échte werk te beginnen: 
competitievoetbal. Zoals elke startende ploeg kenden we de eerste seizoenen ups-and-downs , échte prijzen pakken 
zat er toen nog niet in. De sfeer zat niettemin goed waardoor we als ploeg steeds meer de interesse wekten van 
onze voetballende vrienden. Een drastische beslissing drong zich echter op, want de populariteit van het Lokerse 
minivoetbal én onze ploeg zorgde al snel voor een té uitgebreide kern.’ Schilderwerken Rooms splitste daarom op in 
3 delen: enkelen bleven aan de slag onder dezelfde naam, maar daarnaast zagen ook Garage Vlaeminck en Peugeot 
De Rooze het levenslicht. 
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Wist je dat …

• Het van 3 tot 10 oktober de week is 
van de official. Zonder officials zijn er
geen sportwedstrijden ! Duizenden
scheids-rechters, juryleden,... zorgen
er voor dat we in Vlaanderen op een
kwali-tatieve manier aan sport kunnen
doen. Hou je van minivoetbal, en durf
je beslissingen nemen, klik dan op 
WordRef@VMF

• Elke spelfout gemaakt door de verdedi-
gende ploeg buiten hun strafschop-
gebied en waarbij de scheidsrechter 
oordeelt dat er aan de aanvallende 
ploeg reëel doelgevaar wordt door ont-
nomen en waardoor hij een kaart toont, 
wordt bestraft met een rechtstreekse 
cornerbal. Nadat die cornerbal is uit-
gevoerd, wordt het spel hervat met een 
vrijschop die toegekend wordt als 
gevolg van de gemaakte spelfout. Bij 
deze hervatting is het fluitsignaal van 
de scheidsrechter noodzakelijk.

SPONSORS

Editie 1 seizoen 2015-2016 (oktober 2015)

Belangrijk : 40 jaar LMV
zaterdag 11 juni 2016 

http://www.lmv.be/ploegen2016r1.php
mailto:webmaster@lokerseminivoetbal.be
http://www.vmf.be/scheidsrechters/word-refvmf/
http://www.uhlsport.com/
http://www.uhlsport.com/
http://www.algums.be/
http://www.algums.be/
http://www.marobel.be/
http://www.marobel.be/
http://www.drankenvaneetvelde.be/
http://www.drankenvaneetvelde.be/
http://www.plplus.be/
http://www.plplus.be/
http://debockco.be/
http://debockco.be/


Ploeg in de kijker - Den Dam / TDM (vervolg)
Den beker is van ons!
De oudere garde van Schilderwerken Rooms had na een aantal jaar opnieuw jong bloed nodig, waardoor 
druppelsgewijs de spelers vanuit Garage Vlaeminck terugkeerden. En met succes, want in 2001 wonnen we als 
Schilderwerken Rooms – toen reeds spelend onder de naam Pugilato – de beker! De ploeg kende rond de eeuwwissel 
daarmee een hoogconjunctuur want ook de competitie werd enkele keren op een mooie ereplaats afgesloten. Ook op 
sponsorgebied bleken we een interessante club want doorheen de jaren wisselde onze ploeg  verschillende keren van 
naam. Den Abazjoer, The New President, La Chandelle/De Lork, Café De Jos/ P en V, Caeldries/TDM en tenslotte Den 
Dam/TDM sierden de tenues. Al had dat misschien ook wel te maken met de zowat wekelijks terugkerende ‘derden 
time’ die we speelden, want vooral de kameraadschap loopt als een rode draad doorheen de geschiedenis van onze 
ploeg.  Ook al wisselde de bezetting van ons team doorheen de 22 jaar, de onderlinge uitstekende sfeer is altijd een 
kenmerk gebleven. In topmomenten, maar ook in moeilijke momenten, want in 2009 verloren we onze doelman en 
makker Jerrik Zaman bij een auto-ongeval. Een mokerslag voor iedereen. Toch heeft nét die hechte vriendschap ervoor 
gezorgd dat we intussen uitgegroeid zijn tot het meubilair van het Lokerse Minivoetbal. Maar wel solide meubilair hé! 
Ondanks het feit dat sommigen onder ons niet meer die jonge veulens van toen zijn, willen we er elk jaar nog voor 
gaan. Onze titel in de derde afdeling vorig jaar is daar een mooie voorbeeld van. En zolang het amusement er is en we 
nog meedraaien in de competitie, doen we met heel veel plezier en goesting verder!
Schrijf maar op: het Lokerse Minivoetbal heeft het laatste van Den Dam/TDM nog niet gezien. 

Nieuwe uitbater in de kantine
We horen de mensen aan de toog af en toe op “Zorro” roepen. Vanwaar komt deze naam ?
Ik dronk vroeger ganse dagen cola zero van die zero hebben de eerste eigenaars van het cultuurcafe
zorro gemaakt .
Wat motiveerde je om als nieuwe uitbater in de voetsporen van Xavier & Kim te treden ?
Ik was van plan om bij kim en xavier te stoppen en deze zaak was een ideale oplossing voor mij, ik wist
hoe het hier draaide.
Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten voor de “barvader” van de sporthal ?
Altijd zeer vriendelijk zijn
Goed overeenkomen met iedereen
Zijn er veranderingen tegenover vroeger, en zo ja welke ?
• Af en toe een nieuwe inrichting
• Nieuwe prijzen
• Groot scherm
Wat zijn je ervaringen met de ploegen van de Lokerse Minivoetbal ?
Het zijn goeie drinkers; vooral goeie drinkers
Heb je nog boodschappen voor onze leden ?
Er zijn regelmatig zeer interessante acties. Zeker als de belgen moeten spelen.

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
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SPONSORS

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

Best street soccer players
Klik hier
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Nov2014 - Okt2015
Avg Daily Hits 2 462   Avg Monthly Visits 8 307   

Avg Daily Visits 293   Avg Monthly Hits 69 392   
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