
 

Beste VOK-leden 

Leren uit het verleden om vandaag te beheersen en 

toekomst aan te kunnen. 

Toen in maart 1972 2 jongens op hun fiets in Jezus-Eik 

rondreden om voetballers te werven voor de nieuw 

op te richten voetbalafdeling van de toenmalige 

wielerclub (ja je leest goed) kon niemand vermoeden 

dat dit de kiem was voor VOK Jezus-Eik in 1975. 

Niemand kon vermoeden tot wat dit zou leiden 

vandaag 48 (45) jaar later. 

Niemand kon in maart 2020 vermoeden wat corona 

met ons, met onze club en met ons leven zou doen. 

En vandaag mid-augustus blijft het koffiedik kijken 

wat de volgende maanden ons gaan brengen. 

We kunnen vandaag alleen maar proberen te 

vertellen wat we leerden uit het verleden, waar we 

mee bezig zijn vandaag en wat we plannen voor de 

(nabije) toekomst. Alle scenario’s zijn open maar we 

gaan altijd voor het meest haalbare, het realistische 

maar houden ook wel altijd een Plan B (zelfs soms C of 

D) achter de hand.  

Wat is de sportieve status? 

We laten jullie kennis maken met een tiental nieuwe 

spelers waardoor we er van overtuigd zijn dat we de 

aankomende competitie (met start 4 & 5 september) 

aankunnen met ambitie zelfs. 

De veteranen geven ons meer kopzorgen want een 

aantal spelers haakten af, anderen gaven te kennen 

om enkel nog ‘in nood’ te kunnen komen. Een kern 

van 17 spelers is te smal. We rekenen op jullie 

allemaal om in de loop van de volgende weken te 

rekruteren, te zoeken, mee oplossingen aan te reiken. 

We weten dat veteranenploegen op dit moment 

overal in een dip zitten (zie KAVVV waar de veteranen 

competitie werd opgedoekt). Maar dit is net een 

reden voor VOK om extra inspanningen te doen zodat 

onze veteranenploeg wel succesvol kan verder 

werken. We rekenen op jullie allemaal: jong en oud 

om mee te helpen. Zolang het aantal vets niet op peil 

is zullen we proberen met zaterdagspelers aan te  

 

 

 

 

vullen zodat iedereen voetbalplezier behoudt binnen 

de VOK. 

Wat is de economische status 

Vaste kosten (verzekeringen, inschrijvingen, 

materialen,….) kan je niet saneren. De rest proberen 

we te beheersen. Het ontbreken van inkomsten vanuit 

V-cup, Memorial, Omelettenkermis en Toog zet onze 

inkomst op max 30 % van een normaal jaar. De kosten 

hebben we kunnen reduceren tot 60 % van een 

normaal jaar. Een negatief saldo van 3000 € lijkt de 

uitkomst van het kalenderjaar 2020 te worden. 

Gelukkig hebben we nog een basis om op terug te 

vallen maar ook voor ons is het te hopen dat enkel 

2020 door Corona wordt kapot gemaakt. 

Wat is de sociale status 

We proberen /probeerden jullie zoveel en eerlijk 

mogelijk te informeren. We blijven hopen dat de BBQ 

op 3 oktober kan blijven. We willen die aanbieden aan 

zoveel alle leden dus vooral concepten zoals sociale 

bubbels, feestzaal beperkingen e.a. regels zullen 

bepalen wat er ons te wachten staat. We houden 

jullie op de hoogte.  

Corona legt ook vele verplichtingen op. Ons 

voetbalveld is gemeente-eigendom, onze kantine 

huren we van de gemeente met gevolg dat we 100 % 

conform de richtlijnen moeten werken. Zelfs zonder 

gemeentelijk toezicht is dit een basisvereiste. Daarom 

hebben we een corona-plan opgesteld inclusief 

concrete en duidelijke richtlijnen voor iedereen: 

spelers, kantine-bezoekers, toogploeg en 

kleedkamerploeg. We rekenen erop dat jullie allemaal 

meehelpen om VOK corona-vrij te maken, te houden. 

Want alleen samen kunnen we het beste maken van 

2020, samen kunnen we uitkijken naar 2021. Samen 

kunnen we veel plezier en geen gezonde club hebben. 

  

VOK’s Eyckenblad 



Stil staan is achteruitgaan 

Maak kennis met onze nieuwkomers 

Op dit moment 8 nieuwkomers voor onze zaterdagploeg……we rekenen op jullie (zie ook p 1) om er voor te zorgen 

dat we over enkele dagen een extra Eyckenblad mogen rondsturen met nieuwkomers bij de veteranen…..help onze 

zoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lander Croes 

19 jaar uit Jezus-Eik 

Komt van Tempo 

 

Bjarne Joosten 

21 jaar uit Overijse 

Komt van OHR

 

Devin Korkis 

18 jaar uit Hoeilaart  

Komt van Tempo 

 

Audrey Okuka Nkumu 

30 jaar uit Sint Agatha 

Berchem.  

Yucel & Ossie’s troef 

Quinten Vandyck 

19 jaar uit Overijse 

Komt van Tempo 

Joram Van Mullem 

17 jaar uit Hoeilaart 

Komt van ERCH 

 

Jan Pieter Van Oost 

19 jaar uit Jezus-Eik 

Komt van Tempo 

Raphaël Vermeire 

20 jaar uit Wezembeek 

Komt van Tervuren-Duisburg 

 

Jeroen Desmit 

29 jaar eventjes uit Jezus-Eik.  

Stalen broer van Glasman 



 

Spijtig genoeg hebben er (te) veel veteranen hun 

prepensioen aangevraagd. We hopen dat enkelen 

heel snel het sjotten zullen missen. We hopen vooral 

ook dat zij nog trouwe VOKsupporters/leden blijven. 

En we rekenen erop dat zij actief meehelpen om extra 

vets te vinden want het zal nodig zijn. 

Met volgende groep beginnen we eraan 

Nieuwkomers uit zaterdagploegen : Gerdi, Simon & 

Toon 

David Beckers 

Stijn Couder 

Frederik Dekeyser 

Toon Dewit 

Richard  Emerencia 

Johan Hendrickx 

Olivier Lagace 

Anthony  Lecocq 

Simon Luppens 

Frederic Schollaert 

Andries Schrevers 

Simon Smidt 

Eddy Stuckens 

Eric Symons 

Peter  Van Gestel 

Gerdi Verheyden 

 

In noodgevallen hopen we op 

Ewen Verheyden 

Gerrit Dewit 

Guy Mat 

Kristof  Danhieux 

We zullen ook met de zaterdagploegen proberen bij 

te springen indien nodig (zonder tegenstrevers op 

stang te jagen want de voorkeur blijft met echte vets 

te spelen). 

Maar de vrijdagavond biedt mogelijkheden voor een 

aantal spelers die zaterdags moeten werken. 

Dus help ons extra vets vinden 

 

 De kalendermaker heeft volgende data voorzien 

(updates via teamstuff) 

04-Sep VOK Duisburg 

11-Sep   
18-Sep VOK Machelen 

02-Oct   

23-Oct VOK Wijgmaal 

30-Oct OHR VOK 

13-Nov VOK Moorsel 

20-Nov VOK Tempo 

04-Dec 

Kanaries 

Leuven VOK 

11-Dec VOK Chastre 

15-Jan OhR B VOK 

22-Jan Machelen VOK 

29-Jan Moorsel VOK 

12-Feb Duisburg VOK 

26-Feb Wijgmaal VOK 

05-Mar Thor Leuven VOK 

19-Mar DWB Leuven VOK 

26-Mar VOK OHR A 

02-Apr VOK OHR B 

23-Apr Zemst VOK 

30-Apr VOK Kanaries 

07-May   

21-May VOK Hofstade 

Het systeem blijft hetzelfde aan en afmelden via 

Teamstuff. 

Supporters, leden die meewillen helpen in deze 

coronatijden om toog te bemannen meer dan 

welkom.Opgelet zolang het geldt: Corona-

maatregelen in kleedkamers (max per 5, voor en na 

ontsmetten en kuis). Toog: ontsmetten, toog met 

mondmasker, blijven zitten……Een gedetailleerde mail 

volgt later. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze vets klaar voor een nieuw seizoen ? 

Komt hier de foto van een 

nieuwe VOK-veteraan ??? 

 



VOk moet leven met de omstandigheden van Corona. 

We kunnen en zullen Corona overleven maar dat kan 

alleen met jullie hulp en inzet. 

Zowel bij de zaterdagploegen als bij de vets werken 

we alle jaren in team om kleedkamers proper te 

houden, om de toog te bemannen of om organisaties 

op poten te zetten. We zijn ervan overtuigd dat 

dankzij dit systeem we ook in deze corona-periode 

alles onder controle kunnen houden. 

De basis is simpel: zit je in een team qua kleedkamer, 

toog….kom (behalve als je ziek bent). We rekenen op 

je we hebben je nodig. 

Met mekaar communiceren is nog meer dan vroeger 

het code-woord. Wij zullen dat ook blijven 

doen…opgelet wel via de officiële VOK-kanalen : 

gsmnr 0473 19 91 77 of via vokmail of face-to-face. 

Whatsapp (hoe groot de groep ook mag wezen) is 

GEEN officiëel VOK-kanaal. Dus het dient niet om af 

en aan te melden. VOk disputen uit te vechten noch 

grote strategieën m.b.t. VOK te lanceren.  

Even een aantal Corona- info’s op een rij 

Hoe de tegenstrevers omgaan met corona weten we 

niet. We zullen ons steeds proberen te informeren bij 

matchen op verplaatsing en indien gekend deze 

meedelen. Maar wees altijd op een slecht scenario 

voorzien : dus neem altijd mondmasker mee, 

kleedkamers al of niet (of in shiften). 

Op de VOK conformeren we ons aan de instructies van 

Horeca Vlaanderen en Voetbal Vlaanderen 

• Horeca m.b.t. afstand, hygiëne, registratie 

(wanneer geëist)…. 

• Voor het Toogteam van maand hebben we 

een uitgebreid scenario uitgewerkt en 

voorgelegd aan de gemeente zodat we 

binnen de regels toch nog de kantine kunnen 

openen (vanaf start competitie) 

o Het toogteam van maand zal dit 

scenario op tijd bezorgd krijgen. We 

denken dat als het toogteam voltallig 

en voldoende inzet van tijd en 

middelen het scenario toepast we er  

toch nog een leefbare VOK van 

kunnen maken. Dus mannen van 

toog…kom op tijd en blijf (iets langer 

dan in non-corona) 

• Ook voor het kleedkamerteam is een 

specifiek scenario uitgewerkt en voorgelegd 

opdat we ook hier corona-proof kunnen 

sporten. Ook hier weer alles staat en valt met 

jullie hulp en het correct naleven van de 

procedures 

o Dus de sleutels liggen bij jullie want 

vroeg of laat zijn jullie allemaal wel 

eens van toog en van kleedkamer 

• Maar meestal zijn jullie ook speler en klant 

van de kantine 

• Als klant is het simpel : gedraag je zoals in de 

horeca : handgel, hygiëne, afstand, 

registratie, blijven zitten, 

mondmasker…..Bekijk ook de info-affiches en 

respecteer de regels zowel voor je 

gezondheid als voor de VOK (want controle 

komt er en boetes zullen we verhalen op de 

overtreders) 

• Als spelers : gelet de grootte van onze 

kleedkamers opteren we voor aankleden in 

groepen van 5. Dus snel omkleden en dan 

weer uit de kleedkamers zowel bij 

aankleden/douchen als bij uitkleden. Dus niet 

lanterfanten in de kleedkamers noch 

nodeloos blijven hangen. Waar onze 

tegenstrevers al enkele jaren de opslagkasten 

gebruiken wordt dit nu ook van toepassing 

voor de VOKspelers : we gebruiken hiervoor 

de tent (aan keukenzaal). 

We hopen dat we zo -samen- plezier en 

gezondheid kunnen combineren. 

Verder hopen we dat een aantal organisaties kunnen 

plaats vinden 

• BBQ mits natuurlijk tegen dan de bubbels en 

andere beperkingen zijn opgeheven, want 

onze BBQ is voor alle leden. We kunnen en 

zullen niet organiseren voor een beperkt 

groepje. Iedereen moet kunnen/mogen 

komen 

• El Classico : vermits het gros in openlucht is 

blijven we optimistisch plannen  

• De kwis : we blijven ook hier positief vooruit 

kijken. We hebben  de Rank geboekt om zelfs 

bij minder strenge regels toch voldoende 

ruimte te hebben. Organisatorisch is het iets 

anders maar onze kwismasters blijven de top 

van de streek dus als het mag….blijft het 

super. 

Alleen samen krijgen we…ook op de VOK….Corona klein 



Wat te doen bij 

sportongeval.  

Optie A : probleem doet zich voor tijdens /direct 

na match.  

•Vraag (of neem uit rek) een aangifte formulier 

(op gelet vermits bond ook digitaal gaat) ligt daar 

alleen nog luik ‘dokterattest’  

• Laat dit luik (nr 4 van de totale aangifte) 

invullen door dokter en vraag in elk geval een 

doktersattest (nuttig voor werkgever en ook 

aangifte)  

• Terug thuis print vanuit VOKwebsite de pagina’s 

1-2-3 van aangifte  en vul aan waar nodig 

Optie B : probleem stelt zich en je bent al thuis 

(max 2 dagen na match)  

• Print dan vanuit de vokwebsite de 4 pagina’s 

‘aangifte formulier uit’  

• Laat luik 4 invullen door dokter (ook hier de tip : 

vraag een attest)  

Het aangifteformulier 

Pagina 1 is ingevuld mbt de info over VOK, op p 2 

staat de handtekening.  

Vul nu zelf al de rest in, plak klever van 

mutualiteit en stuur op.  

Opgelet : binnen de 5 dagen na ongeval.  

Het bestemmelingsadres staat rechtsboven aan 

op pagina 1 (stuur een mailtje naar vok zodat 

bestuur op hoogte is en eventuele vragen van 

bond kan beantwoorden) Wacht tot Ethias een 

dossiernummer en contact heeft gestuurd.  

Vanaf dan kan je bewijsstukken en verklaringen 

sturen naar Ethias.  

Opgelet : altijd dossiernummer vermelden. 

 En hopelijk heb je al wat hierboven staat niet nodig. 

Een stoel, een tafel en een vat  

Laat ons beginnen met het vat. Er staat een groot 

blauw vat aan de achterdeur van de chalet.  

Wat is dat NIET : een asbak NOCH een debattafel.  

Dus ga daar niet paffen. Jullie sigaretten peuken 

daarop uitdoven en achterlaten is niet gewenst. Noch 

daar dan diepzinnige gesprekken voor en jullie glazen 

er op achterlaten. En nu zeker in corona-tijde niet 

 Het wordt niet geapprecieerd door wie van toog is en 

moet opruimen, het wordt niet geapprecieerd door 

wie soms al die peuken en scherven moet bij mekaar 

rapen...en ook niet door de buurvrouw die die gelalde 

gesprekken niet hoeft  

Wat is het wel : een olie vat dus als jij of jullie madam 

frietolie willen verversen kunnen jullie die olie daar in 

achterlaten (jullie leeggoed wel terug meenemen aub)  

Een stoel : dat is iets om op te zitten en tafel om aan 

te zitten. Te vaak hebben VOKers (en daarin gevolgd 

door andere bezoekers) de neiging om op een tafel te 

zitten en met de voeten op een stoel. 

 STOP DAAR MEE. Niet alleen doe je dat thuis ook niet 

(en indien wel : doe het dan daar maar niet op de 

VOK).  

Tafels zijn daar niet voorgemaakt en niemand wil 

daarna op een stoel zitten waar de modder nog 

aanhangt…en nu met Corona al zeker niet 

 

 

Door Corona wordt het wel anders 

In de middeleeuwen volstond een hoofse knik, dan kwam de handdruk. Meer recente kwam een zuiderse 

kus in de mode. Corona brengt ons terug naar de middeleeuwen maar een hoofse knik of een knipoog of 

even de hand op steken blijven toffe tekens van appreciatie, van (h)erkenning.  



Eigenlijk hoeft het niet gezegd maar als je toekomt op de VOK of je komt iemand tegen wordt een klein 

gebaar van herkenning geapprecieerd. Dus vergeet jullie coaches, ploegafgevaardigden, bestuursleden, 

collega’s niet te groeten altijd plezanter om zo samen de training, opwarming, samenkomst te beginnen. 

Zoveel verschil maakt het niet uit want ook in 2020-2021 is iedereen ingedeeld in een toogshift. We hebben 

geprobeerd om (bijna) iedereen zijn voorkeurs- of tweedkeuze maand te geven. En zijn daar voor 75 % in geslaagd. 

We gaan er dan ook vanuit dat iedereen er zal zijn als hij van toog is. Natuurlijk wordt in 2020-2021 alles iets 

complexer, serieuzer. Daarom rekenen we op de verantwoordelijkheidszin, begrip, inzet en bereidwilligheid van 

iedereen om compleet mee te draaien in zijn maanddienst. 

Concreet betekent dit er op tijd zijn want de kantine kan en mag pas open na een ontsmettingsbeurt. Voorlopig is 

het smeren van boterhammen afgeschaft want kan onmogelijk binnen de Horeca voorwaarden. 

Er zijn precies uitgeschreven draaiboeken over hoe de kantine openhouden. Idem voor wie van kleedkamer is (zie in 

de werktabel…de spiegelmaand van je toogshift).  

Nog meer dan vroeg geldt: kom je shift doen, wees op tijd en blijf lang genoeg zodat elke shift veilig en vlot verloopt. 

Nog snel even de basisafspraken (iedereen krijgt nog eens – te gepaster tijde- de detaildraaiboeken Corona)  

Toogshift in punten  

1. Toogploeg is er vanaf 12 u en maak kantine coronaproof 

 2. De exploitatie volgt ifv spelen of niet spelen maar altijd is er iemand van maand in de toog (geen derden noch 

anderen in toog tijdens jou maand) 

 3. Tussen de matchen door met mondmasker de toog doen, bedienen aan tafels, na elk gebruik ontsmetten. Goed 

afspreken en roteren. Flessen water voor rust buiten aan terras zetten (zodat niemand binnen moet komen). 

Afwassen kan met de machine. 

4. Na elke exploitatie wordt er samen gekuist : graag zaterdag en met de nodige inzet zodat alle beestjes dood zijn..  

 5. Kuisen is ..ook alle bakken uit toog nemen en grond kuisen. Frigo’s vullen en uitkuisen en alle afwas (ook in 

keuken)  

Kleedkamer in punten (voor alle leden van de kleedkamerploeg want ook dit is teamwerk)  

1. Hoekschop vlaggen zetten, verbandkist en emmer water naast terrein. ONTSMETTEN 

 2. Indien geen coach aanwezig….witte armband dragen als terrein verantwoordelijke  

3. In overleg met coach de tegenstrever sleutels van opberghokken bezorgen en recupereren  

4. Zorgen dat de corona- instructies worden nageleefd : max 5 per kleedkamer, snel roteren, ontsmetten 

5 Drank (water) bezorgen aan vriend en tegenstrever  

5. Tussen matchen door (zeker in winter) even kleedkamers ontsmetten 

 6. Na matchen alles binnen zetten (zie punt 1) 7. Kleedkamers kuisen (ook kuip van de referee) Ook weg voor 

kleedkamers vrij maken Alles afsluiten (dubbel check) : opberghokken, rommelkot, kleedkamers ONTSMETTEN 

 

 

 

Corona of niet: Toogshiften 2020-2021 zaterdag 



toogmaand September  oktober  november  

 Kris  Dewaegenaere Jelle Delahaye Joris Brankaer 

 Eric  Janssen Michiel Dewit Davy Verheyden 

 Pieter Jan Desmit dylan Guiot Yücel Köksal 

 Joram Van Mullem Kasper Brankaer Maxime Spruytte 

 Jesse Verlinden 

Cederik 

Haverbeke Haverbeke Florian De Hertog 

 Jonathan Derdelinckx Warre Feys Patrick  Van Walleghem 

 Bart Van Belle Dylan Bolleyn Lukas Van Orshoven 

 Liridon Krasnici Loic Bottu Domien 

Van de 

wijngaert 

 Finn De Vos dylan 

Van 

Waeyenberge Brian Van Haverbeke 

 Collin Van Tuycom Patrizio Colluci Chee  Lum 

 Seydou Diarra Arthur Van Laere  

       

kleedkamer januari  februari  maart  
 

 

toogmaand december  januari  februari  

 Bert Taymans Koenraad Dekens Gilles Leloux 

 Johny Rons Simon 

Van 

Orshoven Midas Couder 

 Laurent Ockerman Raju  Leconte Joren Swinnen 

 Simon De Coster Lennart De Corte Glen De becker 

 Vincent De Clercq Senne Delahaye Hans Brandt 

 Jean-Baptiste Devlieghere Koen Weverbergh Rutger Brandt 

 Arne Van Gils Raphael Vermeire David De Clerq 

 Thibault Spruytte Osman Uyksel Maxime Pochet 

 Stef Van Mechelen Audry Nkomo Ruben Renard 

 Lander  Croes Dieter Charlier Bjarne Joosten 

 Jan-Pieter Van Oost Jeroen De Smit   

       

kleedkamer september  oktober  november   
toogmaand maart  

 Gerdi Verheyden 

 Jason Debecker 

 Glenn Velle 

            Lennert Luppens 

 Florian Barbier 

 Julien Neutjens 

 Mathieu De Proft 

 Jelle De Buyst 

   

 Devin  Korkis 

 Quinten Van Dyck 

 Klaas Leskens 

kleedkamer december  



De Bond gaat digitaal maar dan – gestuurd door 

typische Antwerpenaren- op een halfslachtige wijze 

• Aansluitingen 

Onze nieuwkomers ondervonden het al de ID-kaart in 

de e-Id-lezer, lezen, clicken en bevestigen en 

aansluiting is ok. Enkel bij de eerste aansluiting (van 

ons en bij Bond) liep het mis (sorry Audry). 

Opgelet : update : adreswijzigingen moeten jullie ons 

nog altijd melden want die aanpassingen kunnen niet 

digitaal.  

 

• Scheidsrechterbladen/aanmelden 

Het aan en afmelden (op woensdag MAAR ook als er 

daarna iets veranderd) wordt enorm belangrijk. Dus 

we herhalen….altijd  ons via mail of sms verwittigen 

(NIET in een of ander whatsapp-groepje).  

Waarom : vanaf nu moet elke ploeg voor hij van thuis 

vertrekt (dus ook op verplaatsing) al zijn deel van het 

scheidsrechterblad ingevuld hebben. Dus voor vertrek 

op verplaatsing of voor samenkomst thuis moet het 

scheidsrechterblad ingevuld zijn. Ter plaatse kunnen 

nog slechts minimale aanvullingen gebeuren (bvb 

rugnummer). Maar namen weghalen kan niet. 

VOK heeft geïnvesteerd (ondanks corona) in een 

laptop en printer zodat we tot net voor vertrek of 

vanop de VOK nog de finale samenstelling kunnen 

aanpassen. 

Maar zoals geschreven hoger dat kan alleen met de 

goede correcte informatie : dus kom je toch of kom je 

niet of is je agenda zo veranderd dat je met een 

andere ploeg meegaat altijd VOK gsm of mail laten 

weten. 

Dus onze ploegafgevaardigden worden extra belast 

we rekenen dus op iedereen om hen te helpen. Door 

mee te helpen de informatie door te spelen, door 

thuis of uit een aantal andere jobs over te nemen 

(zeker in corona-tijden is iedereen mee 

verantwoordelijk voor bvb veilig en correct gebruik 

van  kleedkamers,..) 

 

 

Geen enkele ploeg kan vertrekken zonder 2 

exemplaren van het VOK-deel van het  

scheidsrechtersblad.  

De blauwe kaarten blijven in de kast maar de 

identiteitskaart blijft nodig als controlemiddel door de 

scheidsrechter. 

• Uitslagen doorgeven 

Hier wordt het digitaal systeem tot kunst verheven. 

De thuisploeg (afgevaardigde of x, y, z) neemt met zijn 

smartphone een foto van elk scheidsrechterblad (2 : 

thuisploeg en meegebrachte van tegenstrever). Dit 

gebeurt onder toezicht van de scheidsrechter. Dan ga 

je met je telefoon naar de website van de bond, je tikt 

de VOKcode in (info later) en gaat naar uitslagen. De 

thuisploeg tikt – onder toezicht van scheids en 

tegenstrever- de uitslag in en voegt de 2 foto’s (van de 

scheidsrechterbladen toe) als bijlage. En dat is het. 

Behalve dat de scheidsrechter de 2 originele mee naar 

huis neemt. 

Op zich allemaal niet moeilijk , wel iets omslachtig 

maar we zullen het de volgende 3 jaar zo moeten 

doen (die ontwikkeling moet ook afbetaald bij bond) 

 

Conclusies 

• Goed, op tijd en aan de juiste bronnen 

verwittigen is nog meer de sleutel 

• We helpen allemaal de ploegafgevaardigde 

want die heeft ook maar 1 kop en 2 handen. 

Zeker ook met bvb sleutels Boumba-hokken 

tegenstrevers (en die te recupereren)….. 

• We kunnen nog altijd coaches, 

ploegafgevaardigden e.a. gebruiken. Want 

ploegopstellen, info geven en bladen 

bijhouden, arbiter animeren…het is te veel 

voor 1….dus zoeken we nog minstens 1 coach 

voor C en ploegafgevaardigden voor B & C. 

Stagiaire bij A is ook welkom. 

• Kijk eens rond  aub. 

 

 

 

De Bond gaat digitaal en dat zullen we allemaal geweten hebben….dus dit geldt 

voor iedereen die op zaterdag meespeelt. 



 

Aploeg   

Poreistampers Asse  synthetisch 

Dilbeek Dilbeek gras of Syn 

De Vissers Beersel gras 

De Sjoeters Opwijk gras 

Bouwvrienden Herne synthetisch 

Tervuren Tervuren synthetisch 

Sparta den Bos Lombeek gras 

Pote Age Jette  synthetisch 

Petit Saint Guidon Anderlecht gras of Syn 

Depot Zuun gras 

Caféboontjes Asse  gras 

Wijndaal Hoeilaart synthetisch 

Dogs United Anderlecht synthetisch 

 

Bploeg   

ZSVO Overijse  gras 

De Sjoeters YB Opwijk gras 

Sparta den Bos C Lombeek gras 

Duvelshoek Beigem gras 

Peutie 1801 Peutie gras 

Lokomotiv A Humbeek gras 

Tange A Vilvoorde gras 

Cecilia United Machelen synthetisch 

Borneo Eppegem synthetisch 

Eendracht 

Vilvoorde Vilvoorde synthetisch 

Cristal Boys C Merchtem gras 

Bobo B Overijse  gras 

 

Cploeg   

Zuun United Zuun gras 

Week Sport Anderlecht synthetisch 

Gareel B Ruisbroek gras 

Vraagteken B Dilbeek gras of Syn 

Staffteam Ukkel synthetisch 

Sporting Corner Ruisbroek gras 

Siamu-Brussels Jette  synthetisch 

JB United Anderlecht gras of Syn 

Tref Vorst synthetisch 

Dogs United B Anderlecht synthetisch 

Bobo Overijse  gras 

Tange B Vilvoorde gras 

 

 

 

 

A-ploeg 

Ruilt Bobo voor Wijndaal 

Kent zijn klassiekers : Vissers, Sjoeters, Tervuren, 

Depot, Caféboontjes, Sparta 

De ambitieuzen : Pote Age, Dogs, Petit Saint Guidon 

De onbekenden : Poreistampers (wel in 3 jaar naar 

1ste), Bouwvrienden (vorig jaar 2de maar net zoals 

Wijndaal gestegen dankzij forfait Bobo, Pennaroya), 

Dilbeek (kampioen in 2de) 

Onze ambitie : 6ste plaats 

 

 

 

B-ploeg 

ZSVO een dagje ouder maar tegen ons altijd op post  

Duvelshoek snel terug van weggeweest 

De vaste klanten : Sjoeters, Lokomotiv, Peutie, Tange , 

Cecilia, Borneo, Eendracht Vilvoorde 

Komen van C reeks : Sparta, Cristal 

En zot van ambitie : Bobo B….not 

Onze ambitie : 4de 

 

 

C-ploeg  

Vol onbekende zaken : de verjongde vetsploegen, de 

nieuwkomers en de bizarren van Bobo 

Daarom onze ambitie : 6de 

 

En dat geldt voor de 3 ploegen : 

hoger mag. 

 

 

Dit brengt het seizoen 2020-2021 



 

Cashloos betalen op de VOK 

 

Vanaf september kan er in de kantine ook cashloos 

betaald worden. 

We kozen voor Payconiq. 

Heb je zelf een Payconiq app : de QRcode (ligt in toog 

en staat op de tarieven) scannen, het bedrag ingeven 

en pinnen…en betaling tonen aan mannen van toog. 

Mannen Van Toog: wel even de betaling checken op 

gsm van de betalen. 

En natuurlijk cash kan ook nog altijd. 

 

Merci, ne dikken merci 

Door het gedoe met corona was er geen Memorial en 

kon de gemeente extra vroeg (begin mei) ons terrein 

opnieuw inzaaien. 

Maar heel wat onderhoudswerk komt toch op onze 

schouders te recht…zeker bij warme dagen. 

Te warm of te weinig water dan mocht onze put niet 

gebezigd worden 

Machine ontregeld, draad te kort of spuit geblokkeerd 

(dat hem je met oude/verouderd materiaal van 

gemeente) dan kon er niet gesproeid. 

Maar er bleven genoeg dagen om toch te sproeien 

Daardoor kon het gras mooi groeien met dank aan 

Davy, Joris, Simon L, Simon S, Kris, Michiel, Gerdi, 

Gilles, Jason & Johny. 

Door het gedoe met corona geen voetbal sinds begin 

maart, gelukkig konden vanaf de heropening terecht 

op Hagaard om toch nog een tegen een bal te kunnen 

trappen 

Hoe onze spelers bezig houden was de uitdaging…en 

geslaagd met dank aan Jelle, Joris, Midas, Raju en 

Simon. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 nog meer dan 

vroeger : goed met mekaar 

communiceren. 

We herhalen het nog eens: whatsapp is amusant  en 

aanvullend (niet iedereen zit in elke groep of willen 

niet alle zever volgen. Officiële berichten raken onder 

gesneeuwd)  

maar officieel communiceren met de VOK gebeurt via 

sms (Telefoon: 0473 199 177) of mail 

(vokjezuseik@gmail.com)  …..en het zal nodig zijn 

vanaf 2020. 

Wat onze bond gaat digitaal…maar dat maakt het net 

ingewikkeld (zie eerder en hieronder) 

Nog even alles op een rij : 

- Op de site van de bond vind je kalender en 

rangschikkingen : https://www.kavvv-vb-ov.be 

- Elke zondagavond gaat er een mail uit naar alle 

zaterdagspelers. We verwachten een respons 

(komen of niet) tegen uiterlijk woensdag 19 h 

(zoals altijd gezegd : vroeger mag…dan vergeet je 

het niet) 

- Op donderdag overleggen we met de coaches en 

maken we de opdeling A,B & C 

- Op vrijdag volgt de mail met de samenstelling van 

de kernen. 

- MAAR dankzij de quantum leep van de bond 

moeten we ook zaterdag voormiddag de 

wedstrijdbladen al invullen. Dus is er een 

verandering tussen vrijdagochtend en de match 

(niet kunnen komen, later, met ander team) altijd 

VOK centraal laten weten. Uiterlijk zaterdag 11 u 

dit geeft ons de tijd om voor de 3 ploegen de 

wedstrijdbladen klaar te maken, uit te printen. 

Dus zoals vroeger last minute veranderingen 

kunnen niet meer want eens wedstrijdbladen 

gedrukt hangen we vast.  

Dank voor medewerking. 

 

 

 



 KALENDER 

ZATERDAGPLOEGEN 2020-

2021

 

datum U of T uur tegen U of T uur tegen U of T uur tegen 

05-Sep U 14 U Dogs U U 14u Crystal C U 15 u 30 Tref 

12-Sep U 15 u 30 Pot Age U 14 u 30 Eendr Vilv U 15 u Corner 

19-Sep T 14 u 30 Petit St G T 13 u ZSVO T 16 u JB United 

26-Sep T 14 u 30 De Vissers T 13 u Borneo T 16 u Staffteam 

03-Oct U 17 u Poreistamp U  bye U 14 u Week 

10-Oct T 14 u 30 CafeBoon T 13 u Cecilia T  16 u Zuun 

17-Oct U 15 u Bouwvriend U 15 u Tange U  12 u 30 Tange 

24-Oct T 14 u 30 Wijndaal T 13 u Bobo T 16 u Bobo 

31-Oct U 16 u 30 Dilbeek U 14 u Lokomotiv U 14 u 30 Vraagteken 

07-Nov U 15 u De Sjoeters U 17 u De Sjoeters U 13 u 30 Gareel 

   VOK El Classico en Familie en  Vcup  

14-Nov T 14 u 30 Sparta T 13 u Sparta  16 u Siamu 

21-Nov U 15 u Depot   bye   bye 

28-Nov T 14 u 30 Dilbeek T 13 u Lokomotiv T 16 u Vraagteken 

05-Dec T 14 u 30 Pot Age T 13 u Eendr Vilv T 16 u Corner 

12-Dec T 14 u 30 Tervuren T 13 u Peutie T 16 u Dogs B 

19-Dec U 14 u 30 Sparta  15 u Duvelshoek   bye 

26-Dec   Winterstop   Winterstop   Winterstop 

02-Jan   Winterstop   Winterstop   Winterstop 

09-Jan   Winterstop   Winterstop   Winterstop 

16-Jan U 15 u Vissers U 15 u Borneo U 15u45 Staffteam 

23-Jan T 14 u 30 Poreistamp T 13 u Duvelshoek T 16 u Week 

30-Jan U 15 u CafeBoon U 15 u Cecilia U 15 u Zuun 

   Souper   Souper   Souper 

06-Feb T 14 u 30 Bouwvriend T 13 u Tange T 16 u Tange 

13-Feb U 15 u Tervuren U 15 u 30 Peutie U 15 u 30 Dogs B 

20-Feb T 14 u 30 Dogs U T 13 u Crystal C T 16 u Tref 

27-Feb U 16 u 15 Wijndaal U 13 u 30 Bobo U 15 u Bobo 

06-Mar T 14 u 30 De Sjoeters T 13 u De Sjoeters T 16 u Gareel 

13-Mar   inhaal   Inhaal U 16 u 30 Siamu 

20-Mar T 14 u 30 Depot   Inhaal   Inhaal 

27-Mar   inhaal U 

 

16 u Sparta   Inhaal 

03-Apr   V-cup 2021   V-cup 2021   V-cup 2021 

08-May   BBQ 2021   BBQ 2021   BBQ 2021 

29-May   Memorial   Memorial   Memorial 

 

 

 



De B & C-kernen  

De B-kern 

Dylan Bolleyn 

Loic  Bottu 

Rutger Brandt 

Hans Brandt 

David De Clercq 

Simon De Coster 

Florian Dehertog 

Senne Delahaye 

Jonathan Derdelinckx 

Jean-
Baptiste Devlieghere 

Kris Dewaegenaere 

Seydou Diarra 

Warre  Feys 

Erik Janssen 

Bjarne Joosten 

Yucel Koksal 

Devin  Korkas 

Liridon Krasnici 

Audry Nkumu 

Laurent  Ockerman 

Thibault Spruytte 

Maxime Spruytte 

Joren Swinnen 

Bert Taymans 

Domien 
Van den 
wijngaert 

Stef Van Mechelen 

Dylan 
Van 
Waeyenberge 

Quinten Vandyck 

Collin Vantuycom 

Glen Velle 

Gerdi Verheyden 

Raphael Vermeire 

Osman Yuksel 

 

 

 

 

 

 

De C kern 

Florian Barbier 

Joris Brankaer 

Kasper Brankaer 

Dieter Charlier 

Patrizio Colluci 

Midas Couder 

Lander Croes 

Glen De Becker 

Jason De Becker 

Vincent De Clercq 

Lennart De Corte 

Mathieu De Proft 

Finn De Vos 

Jelle  Debuyst 

Jelle  Delahaye 

Pieter-Jan Desmit 

Jeroen Desmit 

Michiel Dewit 

Dylan  Guiot 

Cederik Haverbeke 

Raju Leconte 

Chee Hong Lum 

Lennert Luppens 

Julien Neutjens 

Maxime Pochet 

Ruben Renard 

Bart Van Belle 

Arthur Van Laere 

Joran Van Mullem 

Jan Pieter Van Oost 

Lukas  Van Orshoven 

Brian VanHaverbeke 

Patrick VanWalleghem 

Davy Verheyden 

Jesse  Verlinden 

Koen Weverbergh 

 

 

 

 

 



Zijn we klaar voor het seizoen 20-21 : 

 NEEN !! daarom zijn er  

In Augustus op dinsdag en donderdag : trainingen. 

Met dank aan Jelle, Joris, Midas en Simon worden er trainingen georganiseerd telkens vanaf 19 u 30. 

Wij appreciëren enorm het werk dat zij steken in de voorbereiding van de trainingen, de opvolging, het in 

orde houden van materiaal, de QR e.a. toon ook jou respect en volg de trainingen met interesse en 

inleving. De training zal altijd wel eindigen met ‘een matchke’ maar ‘een matchke ‘ is geen training. 

De trainingen zijn er voor alle spelers ook vets. Vanaf september alleen nog op donderdag. 

Respecteer de corona-regels : met mondmasker tot terrein, afstand, handgel, geen kantine in augustus, 

registratie. Ziek blijf thuis,  

NIET AKKOORD (met de organisatie van de training en met de maatregelen)  blijf dan ook thuis. 

 

NIEUW de VOKY-cup  

Het tornooi der tornooien 
Opdat zowel onze vets als onze A, B, C team met minstens 1 match in de benen aan de start van de 

competitie zouden komen organiseren we de VOKY-cup  

Datum zaterdag 29/8 

 (tenzij corona het verbiedt en er met data moet worden geschoven) 

Hoe : de VOK-4 ploegen spelen tegen mekaar (de winnaar krijgt de 

VOKY-cup) 

Eerste match om 13 u 15 (en dan 14 u  30 en 16 u) 

Volgens de seizoensregels :  

• Vets aanmelden via teamstuff (uiterlijk tegen woensdagavond 26/8).  

• De zaterdagploegen : mail op zondag  23/8 en aanmelden uiterlijk woensdag 26/8 19 u). 

Op woensdag gebeurt ook de loting van de matchen : wie tegen wie (en wordt dit direct gecommuniceerd) 

En gebeuren bij de zaterdagploegen de selecties : A, B,C (volgens de systemen zoals tijdens het seizoen) 

Reserveer nu al zaterdag 29/8 want wij willen jullie massaal zien komen en spelen…we zijn curieus welk 

team de VOKY-cup wint. Maar vooral ook welke spelers zijn klaar voor het seizoen ? 

En hoofdmotivatie : 1 vat van de club  


