
40 jaar Lokerse Minivoetbal 
 
Op 11 februari 1976 besluiten 12 vrienden om onder elkaar in de Lokerse sporthal enkele wedstrijden 

miniatuurvoetbal te organiseren. Meteen is de Lokerse Minivoetbal een feit(elijke vereniging). Geen van de 

pioniers van toen had durven denken dat 40 jaar later de LMV een springlevende vereniging is met 19 

clubs en meer dan 300 leden. 

Deze belangrijke verjaardag willen we uiteraard op gepaste wijze vieren met al onze leden. Op zaterdag 4 

juni sluiten we seizoen 2015-2016 in de evenementenzaal van de sporthal af met een feestelijke cocktail 

van jeugdvoetbal, de finale van de beker van Lokeren, de viering van de kampioenen en een spetterende 

party met barbecue en dj tot in de vroege uurtjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOKERSE MINIVOETBALKERN 

Kwartfinales Den Bokser Cup 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SPONSORS 

Editie 2 seizoen 2015-2016 (maart 2016) 

Dagindeling 
 

☞ 12:30: aankomst jeugdploegen 

☞ 13:30: start jeugdwedstrijd 1 

☞ 14:00: start jeugdwedstrijd 2 

☞ 14:30: start jeugdwedstrijd 3 (troosting) 

☞ 15:00: start jeugdwedstrijd 4 (finale) 

☞ 16:30: Finale Beker van Lokeren 

☞ 18:00: Aperitief 

☞ 19:00: BBQ 

☞ 21:00: Bekeruitreikingen 

☞ 21:30: Party 

 

Modaliteiten 
 

☞ Inschrijving gebeurt per ploeg, op digitale wijze. 

Binnenkort krijgt elke teamverantwoordelijke een 

link toegestuurd naar zijn inschrijvingsformulier 

☞ De prijs is 19,50€ per persoon. Alle aangesloten 

leden krijgen dit bedrag terug onder de vorm van 13 

drankbonnen van 1,50€. 

☞ Je schrijft zoveel deelnemers in als je wil.  

☞ Deadline voor inschrijving is zaterdag 30 april 2016 

☞ Menu : BBQ met worst, saté en kipfilet. Daarnaast 

wordt ook een veggie en halal-formule voorzien 

 

Rangschikking 1ste Ronde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. Ploeg Punten 

1 PEUGEOT DE ROOZE 52 

2 MEDIA SURPLUS 52 

3 SYNERGIE 42 

4 MCWS DE RONDE CAFE 42 

5 FORZA LOEMBOEROS 41 

6 DE BOCK EN CO 37 

7 MVC CREYNERGIE 34 

8 BFF ELDI LOKEREN 33 

9 DEN DAM/TDM 27 

10 T KAPELLEKEN 27 

11 GRONDWERKEN DE RIDDER 20 

12 MVC NOVA 18 

13 CULTUURCAFE LOKEREN 17 

14 ELVIRA 15 

15 KOTCREW 14 

16 RENOVATIEWERKEN STALLAERT 12 

17 MOLENHUIS ALGUMS 11 

18 PIXAS ALL STARS 6 

19 GIVANA 0 

datum uur thuisploeg - bezoekers 

25/04/2016 21.30 MEDIA SURPLUS - PEUGEOT DE ROOZE 

25/04/2016 22.30 SYNERGIE - CULTUURCAFE LOKEREN 

27/04/2016 20.30 DE BOCK EN CO - T KAPELLEKEN 

27/04/2016 21.30 MVC CREYNERGIE - FORZA LOEMBOEROS 

2/05/2016 21.30 PEUGEOT DE ROOZE - MEDIA SURPLUS 

2/05/2016 22.30 CULTUURCAFE LOKEREN - SYNERGIE 

4/05/2016 20.30 T KAPELLEKEN - DE BOCK EN CO 

4/05/2016 21.30 FORZA LOEMBOEROS - MVC CREYNERGIE 

http://www.uhlsport.com/
http://www.algums.be/
http://www.marobel.be/
http://www.drankenvaneetvelde.be/
http://www.plplus.be/
http://debockco.be/


Wist je dat … 
• De 2e Ronde wordt aangevat/gestart 'met de behaalde punten in de Voorronde gedeeld door 3', 

afgerond tot op een geheel getal (decimaal < 0,5 naar beneden; decimaal >= 0,5 naar boven).  

• Per reeks zal een kampioen worden bepaald via een heen- en terugwedstrijd tussen elke ploeg. 

• Vóór aanvang van elke minivoetbal wedstrijd verplicht een identiteitscontrole dient te gebeuren van alle 

spelers, alsook alle andere leden die vermeld staan op het wedstrijdblad.  

• Men kan zich enkel identificeren door één van volgende 4 documenten voor te leggen: een 

identiteitskaart, rijbewijs, internationaal rijbewijs of een officieel bewijs van verlies van 

identiteitskaart; ieder ander document kan en mag niet aanvaard worden bij de verplichte 

identiteitscontrole. 

• Beschikt een speler of één van de leden van een ploeg niet over een geldig ID, dan is hij niet 

speelgerechtigd en mag hij niet in de neutrale zone komen. D.w.z. hij moet de zaal waar de 

wedstrijd gespeeld wordt, verlaten en plaats nemen in de tribune. 

• Bij het uitvoeren van de identiteitscontrole leest de aanvoerder van de thuisploeg  aan de hand van 

de voorgelegde identiteitsdocumenten de namen van alle spelers van de bezoekende ploeg luidop 

voor, en omgekeerd. Ondertussen noteert de scheidsrechter de aanwezigheden op het 

wedstrijdblad en controleert hij de rugnummers van de spelers. 

• Betaling voorschot seizoen 2016-2017: 375€ voorschot voor 30/04 (50€ korting voor vroeg inschrijvers: 

voor 31/03) 

• Beker van België minivoetbal 27/05/2016 in het tolhuis te Gent. Inschrijving kernploegen kan tot 

15/05/2016 

• Word ref@vmf 

• Duizenden mensen binnen Vlaanderen zijn betrokken bij het minivoetbal. Jaarlijks worden er meer 

dan 20.000 wedstrijden afgewerkt. Dit wordt allemaal mede mogelijk gemaakt door een 

kwaliteitsvol scheidsrechterskorps.  

• Maar ieder seizoen groeit het aantal wedstrijden, vandaar dat de Vlaamse Minivoetbal Federatie op 

zoek blijft gaan naar nieuwe (kandidaat) scheidsrechters.  

• Hou je van sport en het (mini)voetbal in het bijzonder? Durf je beslissingen nemen en heb je een 

gezonde portie verantwoordelijkheidszin? Aarzel dan niet langer, stuur een email naar 

info@vmf.be en stel je kandidaat...  

• Op de website van de Vlaamse Minivoetbalfederatie vind je alle noodzakelijke informatie omtrent 

deze opleiding: http://www.vmf.be/scheidsrechters/word-refvmf/  

Website statistieken 
 
• Wist je dat onze website (www.lmv.be) het drukst 

bezocht wordt tussen 9u00 en 10u00 ’s morgens? 

In die tijdspanne worden de meeste hits 

opgetekend. Echter, de meeste activiteit op onze 

website is tussen 17u00 & 18u00 ’s avonds. 

• Tussen al deze hits noteren we ook vaak een 

aantal exotische bezoeken aan onze site. Wat 

dacht je van Nieuw-Zeeland (Oceanië), Tuvalu (= 

onafhankelijke groep van 9 eilanden in de Stille 

Oceaan - Oceanië),  Angola (Afrika), de 

Seychellen (= archipel van 115 eilanden in de 

Indische Oceaan – Afrika) en Montserrat 

(bergachtig Caraïbisch eiland onder Brits bewind 

dat deel uitmaakt van de Antillen – Noord-

Amerika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORS 

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

Football Skills & Tricks  
Klik hier 

Lokerse Minivoetbalkern - Secretariaat - Sinaaistraat 13, 9160 LOKEREN - Tel. 0476/315.408  
© Lokerse Minivoetbalkern. Copyright © 2016. All Rights Reserved. 

Apr2015 - Mar2016 

 Avg Daily Hits  2 200    Avg Monthly Visits  8 639   

 Avg Daily Visits  285    Avg Monthly Hits  66 541   

mailto:info@vmf.be
http://www.vmf.be/scheidsrechters/word-refvmf/
http://www.vmf.be/scheidsrechters/word-refvmf/
http://www.vmf.be/scheidsrechters/word-refvmf/
http://www.vmf.be/scheidsrechters/word-refvmf/
http://www.kbc.be/
http://www.q8.be/
http://derooze.verdeler.peugeot.be/
http://www.defonteyn.be/
http://www.geditrof.be/
http://www.biznishotel.be/
http://www.deejaysdiscobars.be/
http://www.bnpparibasfortis.be/
http://www.lmv.be/newsletter.php
https://youtu.be/-NSvbGxzpKk
mailto:secretaris@lokerseminivoetbal.be
http://falstaff-lokeren.be/nl/

