
 

  
Beste VOKers 
 
Het seizoen 2016-2017 is al begonnen. Op 10 augustus speelden zowel 
de vets als onze zaterdagploegen hun eerste vrienden match. Het resultaat 
( 4-5 winst en 3-1 verlies en 4-5) geeft al een eerste hint. 
 
De oogst aan nieuwe vets was dit jaar erg rijk want vele ploegen zouden 
tekenen voor extra spelers zoals Bex Vandenhouten, Ewen Verheyden, 
Kevin Van Crombrugge en Olivier Lenaers.  
 
Bij de zaterdagploeg is de nieuwe oogst op dit moment (te) beperkt, 
slechts 1 speler Quinten Ceuppens koos voor de VOK. 
 
Van harte welkom aan iedereen en veel succes...maar vooral veel plezier bij de VOK. 
 
Wat zijn de ambities 
Onze vets moeten  met het totaal aan talent en de nieuwkomers gaan voor 0 verliesmatchen.. 
Bij de zaterdagploeg ligt het moeilijker want bevestigen zal voor de A moeilijk worden en hoe sterker B & 
C hoe sterker A en vice versa. 
 
Op dit moment zijn we pessimistisch ? 
• 3 spelers stopten om diverse redenen (andere prioriteiten, bouw,….) 
• Het seizoen moet nog starten en er zijn al enkele gekwetsten. Snel herstel gewenst aan Jesse en To. 
• Een aantal vaste Aspelers kozen er voor om  vooral met de C-kern te gaan voetballen 
 
Dus als we ambitieus willen zijn zeggen we Aploeg top 3, B & C minstens 1 van de 2 top 3, de andere top 
5. 
 
Maar dat kan alleen als iedereen zoveel mogelijk probeert te komen en zich soms flexibel opstelt. En links 
of rechts mee uitkijkt naar extra talent, extra meerwaarde als speler en lid. 
 
Tot slotte dit nog dank aan de coaches (Bob, Leon, Klaas, Selle en Stuck) voor het werk en de inzet. 
En iedereen die zich inzet om ook van 2016-2017 een sportief succes te maken. 
 
Johny 
 
PS : en zoals elk jaar mijn bede, mijn vraag, mijn verzoek : is er iets VERWITTIG op tijd. Dank 

Eyckenblad 2016-17 

Voetbal-info’s 



PRAKTISCHE INFO                           AFSPRAKEN 
 
• IN ELK geval stuurt de STUCK in de aanloop van elke match nog eens alle info. 
• IEDEREEN reageert tegen uiterlijk woensdagavond (reageren = reply to Stuck). 
• Dus komen of niet….iets laten weten. 
Zo en zo alleen kunnen we rustig naar match toeleven en tegenstrever bij problemen op tijd verwittigen. 
Want zoals we zelf al ervaarden een last minute forfait is kl..tig. Niet alleen dag zelf maar helpt niet om 
goede relaties te onderhouden. 

Het programma van onze VETS 

Kijk ook op onze website voor de weekagenda, updates, uitslagen en klassementen 
www.vokjezus-eik.be  

2/09/2016 OHR B   - Vok 20u30 vrijdag 

!! Zie p 4     9/09/2016 Vok-Duisburg 20u30 vrij 
!! Zie p 4     

16/09/2016 
Vok-Machelen 20u30 vrij 

23/09/2016 Steenokkerzeel-Vok 20u vrij 

!! Zie p 4     
30/09/2016 

Vok-Chastre 20u vrij 

7/10/2016       

14/10/2016 Moorsel-Vok 20u30 vrij 

21/10/2016 Vok-Zemst 20u30 vrij 

28/10/2016 Bierges-Vok 20u30 vrij 

4/11/2016 OHR A  -  Vok 20u30 vrij 

11/11/2016       

18/11/2016 Vok-Halewijn 20u vrij 

25/11/2016 Vok-Tempo 20u vrij 

2/12/2016       

9/12/2016 
Vok-Vok A,B,C + 
drink op Vok 

19u vrij 

16/12/2016 Chastre-Vok 20u30 vrij 

23/12/2016 Halewijn-Vok 20u vrij 

30/12/2016       

6/01/2017       

13/01/2017 Grez-Vok 20u vrij 

20/01/2017 Machelen-Vok 20u45 vrij 

27/01/2017 Vok-Bierges 20u vrij 

3/02/2017       

10/02/2017  ??-Vok  20u  vrij 

17/02/2017 Duisburg-Vok 20u30 vrij 

24/02/2017 Zemst-Vok 20u30 vrij 

3/03/2017       

10/03/2017 Vok-OHR B 20u vrij 

17/03/2017 Tempo-Vok 20u30 vrij 

24/03/2017 Vok-Steenokkerzeel 20u vrij 

31/03/2017 Vok-Moorsel 20u30 vrij 

7/04/2017       

14/04/2017 Vok-Grez 20u vrij 

21/04/2017 Vok  -  OHR A 20u vrij 

28/04/2017 Vok-Wijgmaal 20u vrij 



 

De toog (qua inkomsten) en de kleed-
kamer (qua voetbalcomfort) zijn 

enorm belangrijk.  
 

Hoe beter we samen de VOK-uitbaten en beheren, hoe 
meer comfort voor ons allen en hoe beter onze negocia-
tie  positie tov bond, en gemeente. 

 
De verdeling staat hiernaast  voor de zaterdagspelers : 
we proberen rekening te houden met wensen (uit enque-
te), met wat we zelfs links en rechts sprokkelen aan in-
formatie. Maar niemand is perfect  : dus wil je switchen 
laat het weten, kan je toch niet komen verwittig...en 
spreek goed af binnen  je maandteam. 
En dan dit nog : 

 

ALGEMEEN : 
Ontvang direct en correct. Slecht ontvangen, niet ontvangen daarmee benadeel je de hele werking 
van de VOK.  
 
Het is ons  ook opgevallen dat er sommige uitbaters van de toog niet wisten dat een bonnetje van 
de VOK maar de waarde van 1 Euro 70 heeft.   
Dus dranken die duurder zijn dan 1 Euro 70  moet bijgepast worden met contant geld. 
 
Ook willen we jullie er aan herinneren dat er achter de toog met mate moet gedronken worden en 
dat er geen gratis drank mag weggeven worden.   
Als iemand van achter de toog een rondje geeft is het de bedoeling dat hij dit rondje betaald. 
Als je van tap bent kijk toch even na wat de prijzen zijn en … tel rustig na wat je aanrekent.  
 
Vermijdt overhaast tappen zodat je niet vergeet te ontvangen.  
  ls het druk is en je hebt even tijd, steek een handje toe (ook als je niet van karwei bent) 
  
 We blijven aan vriend en tegenstrever iets te eten aanbieden. Ook hier een extra hand is altijd 
meegenomen. 
Voor de zaterdagploegen : 
• vergeet niet dat de spiegelmaand van de toogdienst er kleedkamer job is. Niet veel werk 

maar belangrijk.  
• De werkverdeling volgt op volgende pagina’ 
Voor de vets : 
•  Een beurtrolsysteem wordt uitgewerkt en via mail volgt alle info 
KLEEDKAMERTIPS 
Zet ALTIJD een emmer met spons en de VERBANDKIST naast het veld (indien dit niet gebeurd 
worden we beboet door de bond) 
Haal direct na de laatste match de hoekvlaggen binnen en kuis zo snel mogelijk de kleedkamer 
(deze tip  geldt ook voor de Vets). 
KUISEN 
Spreek goed af om te kuisen MET WATER en ZEEP. Even borstelen is niet genoeg. Zet de vuilnis-
zakken niet buiten  
 
Voor allen : de laatste doet alle lichten uit . Onze nieuwe huurprijs bij de gemeente houdt reke-
ning met energieverbruik en besparing.  
De laatst check aub of koffieapparaat uitgeschakeld is en lichten in keuken en toilet gedoofd 
 
Dank voor jullie hulp 



 

Ons plein, onze buren, onze overheid 

Ons plein : onderging dit jaar een metamorfose. Gemeente investeerde in het biljartvlak en 
100 % plat (?!) leggen van ons terrein. 
 
Helaas : het slechte weer van juni maakte dat de aanleg moest uitgesteld tot begin juli.  
 
Een slechte kennis/inschatting van de grondlagen (zegt de aannemer ???) maakte dat wat 
vlak moest liggen een deuk werd. Samen  met de oververzadiging door de vele regenval 
zorgde dat ervoor dat ons terrein eerder op een visvijver lijkt.  
 
Dit alles heeft wel zijn gevolgen : 
Op 12/8 is het stroomgebied heraangelegd en ingezaaid maar nu moeten we 6 weken van 
het terrein blijven. Vermits spelen op 75 % van een terrein niet haalbaar is, zitten we in de 
shit. 
Bert (voor de  zaterdagploegen) en Stuck (voor de vets zijn) al enkele dagen in de weer om 
alle thuismatchen van september om te zetten in matchen op verplaatsing. Waar het niet 
lukt proberen we onze matchen te laten doorgaan op Den Heurck en/of Hagaard. Ook voor 
de trainingen kijken we wat kan ...Hagaard (in augustus en september) of Heurck 
(september). 
We houden jullie op de hoogte. 
Principieel hebben we ook bij de gemeente een ‘schadeclaim’ neergelegd. Niet kunnen 
trainen op eigen veld is een nadeel, elke match die we niet kunnen draaien maar op Ha-
gaard of  Heurck spelen is een inkomensverliez, elke match die niet kan uitgesteld betekent 
puntne verlies. 
 
Naast de heraanleg van de slechte strook zal gemeente ook in loop van september extra 
verticale drainage gaten boren maar dat heeft geen invloed op gras en veld. Boorgaten van 
10 cm die direct worden opgevuld met zand en grond. Hopelijk komt zo alles goed. 
 
Verder zijn onze buren niet verhuisd en blijven ze even tolerant mbt pissen tegen hun 
draad, voederen van dieren en parkeren…..DUS NOT 
 
Ze blijven ook allemaal overgevoelig voor buurtlawaai (lange gesprekken op straat, mekaar 
als afscheid natoeteren, slaande duren, sigaretpaksessies aan de achterdeur van de VOK-
kantine,) 
 
Het systeem van overvliegende ballen alleen recupereren via de verzamelbak van huisnum-
mer 40 blijft ook bestaan.  
 
Tenslotte nog dit : overheid vraagt om NIET binnen te parkeren zodat dienstvoertuigen of 
snelle interventies ongehinderd kunnen opereren aan de binnenkant van de VOK. Ook bij 
trainingen en avondmatchen dus NIET binnen parkeren. 
 

Op Hagaard, VOk of Heurck : de trainingen zijn begonnen en we verwach-
ten jullie. En zeker met meer dan tot nu 



INDELING ZATERDAG-PLOEGEN 
Nog even alles praktisch op een rijtje 
• iedereen (komen of niet ) reageert uiterlijk woensdag voor 20 u. 
• (voorlopig) zit iedereen dus in B of C en maken we (de A-coach) op basis van het totaal aantal be-

schikbare spelers een selectie. 
• Als iedereen regelmatig komt is het het streven om naar 3 homogene kernen te gaan zodat we ook 

beter spelroutines kunnen hebben. Maar voorlopig blijft dus het principe B,C ben je zeker, A kan je 
worden. 

• En in elk geval : wordt iedereen elke week nog eens verwittigd in met welk team hij speelt. En zal het 
centrale verwittigingsysteem blijven bestaan. 

Verwittigen gebeurt via vokjezus-eik@gmail. Of 0473/199177 (opgelet smsen of boodschap inspreken). Whatsapp is trash en 
dus niet te gebruiken voor aan of afmelden. 
 
Aansluiting na vandaag zullen bij B of C worden geplaatst wanneer kaart ok is. In oktober bekijkt 
het bestuur (in overleg met coaches) de verdeling en past indien nodig aan. 

En verder 
Bob & Leon begeleiden de A’s , bij de B’s is Klaas de coach en bij de C’s is de Selle op post. 
Johny coördineert. 
En Koenraad ontvangt de scheidsrechters (en leert aan sommigen Nederlands) 

B-kern  C-kern  
Bernd Bisson David Beckers 
Loic  Bottu Joris Brankaer 
Quinten Ceuppens Kasper Brankaer 
Jason Debecker Midas Couder 
Jelle  Debuyst Vincent De Clercq 
Simon Decoster Glen Debecker 
Florian Dehertog Jelle  Delahaye 
Senne Delahaye Bart Demaerschalk 
Kris Dewaegenaere Tim Demaerschalk 
Michiel Dewit Toon Dewit 
Seydou Diarra Richard  Emerencia 
Derek Douglas Dylan  Guiot 
James Douglas Cederik Haverbeke 

Warre  Feys Jonathan Hennau 
Erik Janssen Raphael Hennau 
Gilles  Leloux Anthony  Lecocq 
Laurent  Ockerman Raju Leconte 
Thibault Spruytte Lennert Luppens 
Joren Swinnen Simon Luppens 
Bert Taymans Dries Maes 
Bart Van Belle Frederic Schollaert 
Domien Van den wijngaert Gert Simoens 
Gerdi Verheyden Seppe  Terlaeken 
Jesse  Verlinden Lukas  Van Orshoven 
Sebastiaan Vermeersch Wouter Vanderkelen 
Koen Weverbergh Pieter Vanderperren 
  Steven Vanhaeren 
  Patrick VanWalleghem 
  To  Veloso Lages 
  Sander Verbeke 
  Davy Verheyden 



Toogshiften op zaterdag : 
 
Afspraken binnen de toogploeg gebeurt altijd olv de teamba(a)s/zen. Maar weet dat we zoals in het verle-
den blijven boterhammen aanbieden, dat we vanaf 12 u 15 open zijn tot ….en dat er moet gekuist worden. 
Onthou ook dat de andere maand staat voor kleedkamershift : vlaggen binnen en buiten zetten, verband-
kist,emmer...tot mogelijk ‘witte armband als terreinafgevaardigde. Ook hier coördineert teambaas de actie. 

 Per maand    alfabetisch   

    toogmaand 

kleedkamer-

maand     toogmaand 

kleedkamer-

maand 

Loic  Bottu september januari David Beckers februari november 

Jason Debecker september januari Bernd Bisson januari oktober 

Bart Demaerschalk september januari Loic  Bottu september januari 

Anthony  Lecocq september januari Joris Brankaer november maart 

Klaas Leskens september januari Kasper Brankaer maart december 

Bert Taymans september januari Quinten Ceuppens december september 

Lukas  Van Orshoven september januari Midas Couder februari november 

Sebastiaan Vermeersch september januari Vincent De Clercq november maart 

Simon Decoster oktober februari Glen Debecker januari oktober 

Florian Dehertog oktober februari Jason Debecker september januari 

Michiel Dewit oktober februari Jelle  Debuyst februari november 

Cederik Haverbeke oktober februari Simon Decoster oktober februari 

Lennert Luppens oktober februari Florian Dehertog oktober februari 

Dries Maes oktober februari Koenraad Dekens januari oktober 

Thibault Spruytte oktober februari Jelle  Delahaye maart december 

Joren Swinnen oktober februari Senne Delahaye maart december 

Seppe  Terlaeken oktober februari Bart Demaerschalk september januari 

Patrick VanWalleghem oktober februari Tim Demaerschalk februari november 

Joris Brankaer november maart Kris Dewaegenaere maart december 

Vincent De Clercq november maart Michiel Dewit oktober februari 

Toon Dewit november maart Toon Dewit november maart 

Seydou Diarra november maart Seydou Diarra november maart 

Richard  Emerencia november maart Derek Douglas december september 

Gilles  Leloux november maart James Douglas december september 

Arne Van Gils november maart Richard  Emerencia november maart 

Davy Verheyden november maart Warre  Feys maart december 

Jesse  Verlinden november maart Dylan  Guiot januari oktober 



  Per maand       alfabetisch     

Quinten Ceuppens december september Cederik Haverbeke oktober februari 

Derek Douglas december september Jonathan Hennau maart december 

James Douglas december september Raphael Hennau maart december 

Laurent  Ockerman december september Erik Janssen januari oktober 

Gert Simoens december september Anthony  Lecocq september januari 

Domien 

Van den wijn-

gaert december september Raju Leconte januari oktober 

Wouter Vanderkelen december september Gilles  Leloux november maart 

Sander Verbeke december september Klaas Leskens september januari 

Gerdi Verheyden december september Lennert Luppens oktober februari 

Bernd Bisson januari oktober Simon Luppens maart december 

Glen Debecker januari oktober Dries Maes oktober februari 

Koenraad Dekens januari oktober Laurent  Ockerman december september 

Dylan  Guiot januari oktober Frederic Schollaert februari november 

Erik Janssen januari oktober Stefaan Selis februari november 

Raju Leconte januari oktober Gert Simoens december september 

Bart Van Belle januari oktober Thibault Spruytte oktober februari 

Simon Van Orshoven januari oktober Joren Swinnen oktober februari 

Pieter Vanderperren januari oktober Bert Taymans september januari 

David Beckers februari november Seppe  Terlaeken oktober februari 

Midas Couder februari november Bart Van Belle januari oktober 

Jelle  Debuyst februari november Domien 

Van den wijn-

gaert december september 

Tim Demaerschalk februari november Arne Van Gils november maart 

Frederic Schollaert februari november Lukas  Van Orshoven september januari 

Stefaan Selis februari november Simon Van Orshoven januari oktober 

Steven Vanhaeren februari november Wouter Vanderkelen december september 

To  Veloso Lages februari november Pieter Vanderperren januari oktober 

Kasper Brankaer maart december Steven Vanhaeren februari november 

Jelle  Delahaye maart december Patrick VanWalleghem oktober februari 

Senne Delahaye maart december To  Veloso Lages februari november 

Kris Dewaegenaere maart december Sander Verbeke december september 

Warre  Feys maart december Davy Verheyden november maart 

Jonathan Hennau maart december Gerdi Verheyden december september 

Raphael Hennau maart december Jesse  Verlinden november maart 

Simon Luppens maart december Sebastiaan Vermeersch september januari 

Koen Weverbergh maart december Koen Weverbergh maart december 



Kijk ook op onze website voor de weekagenda, updates, uitslagen en klassementen 
www.vokjezus-eik.be  

 Het programma van onze zaterdagploegen 
Legende : vet = thuismatchen                     Uur = start match 
Maar zoals altijd  : elke zondag (maandochtend) : een mail met alle details : matchen,uren, vertrek (!) 
adres indien op verplaatsing. 
 
Jullie antwoord voor 20 u op woensdag….en liefst vroeger   reply op VOKmail of via sms op het VOK-
telefoonnummer.Of 0473/199177  (wie rechtstreeks gaat geeft die door aub) 
Verdeling over de 3 ploegen op vrijdag (mail) 

3/sep   Omelet   Omelet   Omelet 

!!!!10/sep 14 u 30 Brussels 13 u Depot 16 u Vraagteken 

17/sep 15 u 30 Tref 16 u Cristal 13 u 30 Cristal 

!!!!!24/sep 14 u 30 Bobo 13 u Bobo 16 u Opelboys 

1/okt 13 u 30  Lokomotiv 15 u LammeGuiche 16 u 45 Kasteeltje 

8/okt 13 u Borneo 14 u 30 Week 16 u Patron 

15/okt 16 u 45 Ons Huis 15u30 Caféboontjes 14 u Cafeboontjes 

22/okt 13 u Pot Age 14 u 30 Pot Age 16 u Bleuken 

29/okt 15 u 30 Nissan 14 u De Sjoeters 15 u 30 De Sjoeters 

5/nov 13 u Duvelshoek 14 u 30 Sportingboys 16 u Stinneboys 

11/nov   Familiedag   El Classico     

12/nov 13 u Staff Team 14 u 30 De Vissers   bye 

19/nov 15 u 30 Tijl 15 u30 Affligem 13 u  Sparta 

26/nov 13 u ZSVO 14 u 30 Tervuren 16 u 30 Hoke 

3/dec 13 u Porbenspo 14 u30 Hondzocht 16 u 30 Nickyspurters 

10/dec 15 u 30 Brussels 15 u Depot 16 u 30 Vraagteken 

17/dec 13 u Tref 14 u 30 Cristal 16 u Cristal 

24/dec             

31/dec             

7/jan 13 u Nissan 14 u30 De Sjoeters 16 u De Sjoeters 

14/jan 13 u Bobo 14 u 30 Bobo 13 u 30 Opelboys 

21/jan 13u Lokomotiv 14u30 LammeGuiche 16u Kasteeltje 

28/jan 15 u 30 Borneo 14 u Week 14 u Patron 

4/feb 13 u Ons Huis 14u30 Caféboontjes 16 u Cafeboontjes 

11/feb 15 u Pot Age 13 u Pot Age 15 u 30 Bleuken 

18/feb 15 u 30 Staff Team 15 u De Vissers 15 u 30 Flora 

25/feb         16 u Flora 

4/mrt 14 u ZSVO 16 u Tervuren 15 u 30 Hoke 

11/mrt 13 u Tijl 14 u 30 Affligem 16 u Sparta 

18/mrt 15 u Duvelshoek 16 u Sportingboys 15 u Stinneboys 

25/mrt 15 u 30 Porbenspo 13u30 Hondzocht 15u Nickyspurters 


