
Alhoewel 2017 reeds flink gevorderd is 

wens ik van de gelegenheid toch gebruik te 

maken om iedereen, en heel speciaal onze  

K.S.V.O.-voetbal familie een schitterend en 

sportief 2017 toe te wensen. Dat niet alle 

dagen gevuld zijn met vreugde ervaren wij 

ook in onze club. Zo is de vader van Dirk 

Ockerman (trainer van onze Reserven-

ploeg) overleden in de maand december, de 

moeder van Marc Vanhoute (trainer van 

ons 1ste elftal) overleden in januari en Oud-

Voorzitter Roland Vanderlinden overleden 

in januari. K.S.V.O. wil Roland hierbij pos-

tuum bedanken voor zijn jarenlange toewi-

jding aan onze club. 

Het gaat werkelijk de goede richting uit met 

de vooruitzichten naar de aanleg van een 

kunstgrasveld voor K.S.V.O. . Met dank 

aan de Bestuursploeg van de Gemeente 

(Klaver-NVA en Open-VLD) die het 

moeilijke dossier over  de renovatie van de 

site “Den Dam” met de nodige aandacht 

naar een beslissende eindfase tracht te bren-

gen. Als het van K.S.V.O. zou afhangen 

komt en in het tussenseizoen (mei-augustus 

2017) het nieuwe syntetische voetbalveld 

en zou er in de loop van 2018 gewerkt 

worden aan een vernieuwde infrastructuur 

voor “Den Dam” waaronder het bouwen 

van nieuwe kleedkamers voor K.S.V.O. De 

Gemeente kan zich vinden in onze ge-

dachtengang maar de vraag is maar of dit 

haalbaar zal zijn mits de nodige te volgen 

regels in acht te nemen. Laat ons allen 

hopen dat onze wensen hieromtrent werke-

lijkheid zullen worden. 

Ik wil nog even terugkomen op het feit dat 

onze club dit jaar haar 80ste verjaardag mag 

vieren. Verden nieuws hierover in onze 

volgende nieuwsbrief.        

Met dank aan onze medewerkers en vrijwil-

ligers voor de geleverde prestaties.   

Emile 
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Woord van de Voorzitter—Emile De Backer 

Waar vind ik informatie en laatste nieuwsjes 

over de club? 

Belangrijke data: 

 Steakweekend: 18-19 

maart 2017 

 Jeugdstage: 3-7 april 

2017 

 Thuistornooien: 28-

29-30/04 en 01/05 

 40 jaar sportraad 

Steenokkerzeel; 21 

MEI 2017 

 KSVO Family Day: 

nog te bevestigen 

Februari 2017 

Nieuwsbrief K. STEENOKKERZEELSTEENOKKERZEEL 

V.O. 

Website:  http://www.ksteenokkerzeelvo.be/ 

Facebook: K Steenokkerzeel VO alsook De Steense boy's KSVO 

Via onze nieuwsbrief die jullie 3x per jaar ontvangen 

Op het informatiebord en de schermen in de kantine 

http://www.ksteenokkerzeelvo.be
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Zoals jullie allemaal weten draait niet enkel onze club op het harde en gemo-

tiveerde werk van vele vrijwilligers. 

Indien jullie de handen uit de mouwen willen steken aarzel niet en sluit jullie aan bij 

een toffe bende voetbalfanaten!        

Jeugdwerking  

Een  voetbalvereniging  heeft best een goede jeugdwerking nodig om naar 

behoren te functioneren. 

Na 16 jaar zet  Patrick  een stapje terug als Jeugdcoördinator van onze club. 

Patrick liet zich officiëel aangesluiten bij K.S.V.O. op 27 augustus 2001 en 

heeft zich van in den beginne met volle overgave ingezet voor K.S.V.O., 

voornamelijk voor onze jeugd. Zowel het sportieve als het administratieve 

takenpakket van de Jeugdcoördinator is een niet te onderschatten uitdaging 

en is in feite moeilijk voor mekaar te krijgen door één persoon. Patrick heeft 

anders bewezen, maar zowat het grootste gedeelte van zijn vrije tijd werd 

besteed aan de uitbouw van een stevige basis. Onder zijn impuls behaalde 

K.S.V.O. een kwaliteitsster van Foot Pass in 2015. Dit mag werkelijk als 

kers op de taart worden beschouwd voor de onmetelijke inzet van Patrick 

voor onze jeugd.  De Patte, zoals sommigen  hem noemen, zal zich echter 

nog 200 % blijven inzetten voor de jeugd en altijd een luisterend oor zijn. 

Hij laat het sportieve gedeelte over aan zijn opvolger  maar blijft verder 

werken aan de administratie. DANK U Patte! 

Toen Patrick zijn besluit aankondigde op het einde van verleden seizoen 

zaten wij met de handen in het haar, want het is niet zo evident om een de-

gelijke kandidaat-jeugdcoördinator op de kop te tikken.  

Die hebben wij uiteindelijk dan toch gevonden in de naam van Dimitri Jae-

nen. Een 25-jarige sportieve en door voetbal bezeten beroeps-brandweerman 

en geen onbekende voor onze club. Dimitri speelde reeds op 19-jarige 

leeftijd in de 1ste ploeg van K.S.V.O.(seizoen 2011-2012) , en is nu terug 

sinds het seizoen 2015-2016 als kern-spelers van onze 1ste ploeg. Hij heeft 

reeds een 7-tal jaar ervaring als jeugdtrainer en is het huidige seizoen nog 

aan de slag bij Diegem Sport.  Hij zal vooral het sportieve gedeelte van de 

jeugd op zich nemen. 

Wij wensen Dimi heel veel succes in zijn nieuwe uitdaging! 

Het Bestuur van K.S.V.O. 
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Op 18 november 2016 was er de kampioenen-
huldiging in onze gemeente. 
Onze U10 (huidige u11) werden gehuldigd voor hun 
prachtig seizoen 2015-2016, waar ze geen enkele 
wedstrijd verloren. 
 

Een dikke proficiat vanwege het hele bestuur! 

Jeugdploeg in de kijker  



Sportcomplex Den Dam 

Damlaan 

1820 Steenokkerzeel 

Verantwoordelijke uitgever 

Pascal Verpoort 

communicatie@ksteenokkerzeelvo.be  

pascal.verpoort@telenet.be 
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K.S.V.O. heeft mij gevraagd om iets te schrijven over onze zaak, café JetLive. Bij deze, veel leesplezier…… 

Iets meer dan 2 jaar geleden heb ik, Mark geboren en getogen in Berg, één van mijn dromen kunnen laten uitkomen, 

namelijk een café open doen. Van opleiding ben ik Kapitein Ter Lange Omvaart dus je kan wel spreken van een 

serieuze carrièreswitch…. 

Via via zijn we aangekomen in dit café, welke al een 7-tal maanden leeg stond en ni echt nog een goede naam had. 

Nu, na 2 jaar, durf ik met trots zeggen dat we er samen met, en vooral dankzij jullie  een fijne zaak van gemaakt heb-

ben. “We” zijn, buiten mezelf, nog Yamina (mijn partner), Gio(vanni)(ook wel de witte genoemd) , Jurgen, Brenda, 

Marleen, Astrid, Jannike…. 

Bij ons kan je terecht voor zowel een rustige en gezellige babbel , ongestoord,  als voor een toffe ambiance en dit ter-

wijl je geniet van een drankje en een hapje. De keuken voor broodjes en snacks is open van 11h30-14h00 en van 

18h00-22h00. 

In de zomer kan je dit alles meemaken op één van onze ruime terrassen .Er is er ééntje achteraan het café (met speel-

tuin) en ééntje vooraan. Bovendien is er ook een zaal ter beschikking voor allerlei feestjes, vergaderingen……Parking 

“ à volonté “. 

Waar vinden jullie ons? Wel in de Gorislaan 64 te Steenokkerzeel en alle dagen, behalve op maandag, van 10h30 tot 

als t dicht is……Telefoonnr: 02/310 87 09. 

Seejoe soon there!         Mark 


