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VOETBAL VLAAMS-BRABANT/OOST-VLAANDEREN 

Proficiat aan Gouden club “SKO Vollezele” voor hun vijftigste verjaardag! 

Op een rustige dinsdagavond in juni (11/06/2019) begaven verbondssecretaris Gaston Van Oycke en 

ondergetekende zich naar Vollezele, gelegen in een prachtige uithoek van het golvende Pajottenland, 

om onze sympathieke voetbalvrienden van “SKO Vollezele” naar aanleiding van hun Gouden Jubileum 

de hartelijkste felicitaties in naam van KAVVV&FEDES over te brengen.  

Tegelijk werd een aandenken onder de vorm van een gegraveerde schaal, overhandigd aan onze 

gastheren Fernand Cammaert (Ere-voorzitter en stichtend bestuurslid, nog steeds intens actief), 

César Weverbergh (huidig voorzitter, 40 jaar lid, ex-doelwachter) en Koen Biesemans (secretaris, 

gewezen speler).  

In hun gezellige, praktisch ingerichte en perfect onderhouden kantine naast het terrein gelegen aan 

de Vollezelstraat 48, werd het zoals verwacht een aangename babbel met deze terecht fiere club-

iconen.  

Deze “tweede thuis” voor de SKO-familie is weliswaar eigendom van de gemeente Galmaarden, doch 

de club is “hoofdgebruiker” en terecht trots op hun talrijke nuttige verwezenlijkingen en 

verbeteringen aangebracht aan zowel de kantine, het terrein en de omgeving.  

Een bondige opsomming: plaatsing (en financiering) van de verlichting, het lassen van de doelen, 

inrichting van de kleedkamers en sanitair, het metselen van een gebruiksvriendelijke toog met 

bijpassende frigo’s en koeling, het onderhoud van het voetbalveld, enz.  

Voor dit laatste werd door zijn collega’s bestuursleden in het bijzonder verwezen, met een extra 

bedanking, naar ondervoorzitter en terreinbeheerder Pascal Van Holder.   

Tijdens het gesprek haalde voorzitter César twee voorname documenten uit de archiefkast: de 

oprichtingsakte de dato 06/02/1969 en een “geschiedenisboek” bestaande uit samengebundelde 

trimestriële magazines uitgegeven in de periode september 1989 tot juni 1994; later vervangen door 

een jaarlijkse clubkrant van december 1994 tot 1996 en nog eenmalig in juni 1999 bij ons dertig-

jarig bestaan. Hierin allerlei notities, tabellen met rangschikkingen en uitslagen, 

ploegsamenstellingen, foto’s en tal van clubverhalen en ludieke weetjes …  

De oorsprong van deze befaamde en gewaardeerde club “SKO Vollezele” ligt bij de firma “CAMBELLA” 

ramen-en-deuren (afkorting van “Cammaert - Bellemans - Langendries), toen zaakvoerder Fernand 

Cammaert eind de jaren ’60 met een bedrijfsploeg in de regio begon vriendenwedstrijden te spelen.  

Het lukte en klikte goed tussen de spelers en bijgevolg werd begin 1969 in het oude café van Maurice 

Slagmeulder, de club officieel opgericht. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd gestart in het ABSSA-verbond waarin hun eerste ploeg zelfs 40 jaar (tot 2009) heeft gespeeld, en 

waarin ze 6 keer de Kampioenstitel mochten vieren. Vanaf 2010 kwamen ze dan over naar ons KAVVV, ook 

op vraag van Gaston Van Oycke. 

Hun tweede ploeg had reeds de overstap naar ons verbond gemaakt in 2004. Zij stopten enkele jaren (vanaf 

2010), maar herbegonnen gelukkiglijk in 2017. 

Momenteel zijn ze actief in onze reeksen 3A en 3B, en hoewel ze in onze liga nog geen kampioenschap 

wonnen, zijn ze wel een gerespecteerde topclub qua Fair Play, met 6 sportiviteitsbekers sedert seizoen 2006-

2007!  Een terecht ode aan hun “voornaam”, zijnde SKO, wat staat voor Sport – Kultuur – Ontspanning. 

 

Sedert lang spelen ze in een groen-wit gestreepte uitrusting, doch in de loop der jaren hebben de spelers al 

diverse kleuren gedragen. Voorzitter César benadrukte zelfs dat er in 2017 een Senegalese club hun 

sportkledij heeft verkregen … 

De meeste spelers en leden zijn afkomstig uit deze mooie en landelijke regio op de grens tussen Vlaams-

Brabant en Oost-Vlaanderen, zijnde Vollezele alsook Galmaarden, Herne, Tollembeek, Denderwindeke, 

Ninove. En zij vertoeven allen graag in hun aangename kantine en in hun lokaal Café “Drie Koningen” 

(Oudstrijdersplein 2 te Vollezele).  

 

SKO VOLLEZELE A 

SKO VOLLEZELE B 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De club heeft in haar 50 jarig bestaan ook al deel genomen aan meerdere streektornooien, en sedert 1993 

organiseren ze zelf jaarlijks een “mini-tornooi” (laatste vrijdagavond in mei + drie vrijdagavonden in juni), 

waarvan de wedstrijden bekampt worden op 1 speelhelft van het terrein. 

Hun eetfestijn - kalkoen, varkensgebraad, vol-au-vent - gaat jaarlijks door tijdens het 2de weekend van 

februari.    

Sedert 3 jaar richten ze in oktober, een “Teambuilding” in voor de spelers en leden, met o.a. deelname aan 

een Spartacus-run, Dinant Evasion en Air Games. 

En de laatste zaterdag van juni wordt zelfs een heuse “Gouden Schoen”- uitreiking georganiseerd tijdens het 

jaarlijks feest, waarbij de spelers en bestuursleden op het einde van het seizoen zelf punten geven. Bijzonder 

is dat er ook telkens 1 punt kan worden verdiend door aanwezigheid op de matchen. 

Om te besluiten, graag nog enkele noemenswaardigheden: 

 De club draagt naast sportiviteit ook veiligheid hoog in het vaandel, en heeft als pionier reeds jaren 

een AED-toestel. 

 Stichter Fernand Cammaert is de vele vrijwilligers én zijn echtgenote Eliane (die steeds paraat staat 

om te helpen in de kantine, met de opkuis, het wassen van de uitrustingen, enz.) bijzonder dankbaar 

voor hun inzet en steun aan de club.      

 SKO heeft indertijd zelfs nog wielerwedstrijden georganiseerd in Vollezele en omgeving. 

 Toen gestart werd in 1969 waren er nog geen nutsvoorzieningen aangelegd ! De stichters waren 

genoodzaakt zelf met de water- en elektriciteitsmaatschappijen te onderhandelen en akkoorden af te 

sluiten. Idem dito met de “Kerkfabriek”, eigenaar van de gronden …  

 Tijdens de 5 decennia maakte de club natuurlijk ook talrijke ludieke momenten en gebeurtenissen 

mee. Bijvoorbeeld door te laat te komen op wedstrijden wegens vergissingen qua ligging terreinen 

(o.a. op 8 oktober 1983 tegen “Energea” te Limal-Wavre), en ooit reden zelfs 2 wagens met SKO-

spelers op weg naar een match, op elkaar in ter hoogte van de Reyerslaan in Brussel.  

 

Tenslotte aan alle bestuursleden, spelers, sponsors en supporters van “SKO Vollezele” nogmaals onze 

oprechte gelukwensen, van harte bedankt voor de jarenlange trouw aan onze Liga, en wij hopen op nog vele 

gelukkige en sportieve voetbaljaren samen met jullie. 

En geniet allen van jullie welverdiend “Gouden Jubileumfeest” op 29 juni in het “Baljuwhuis” te Galmaarden! 

 

 

       

 

Jan De Troch 

FEDES DANST 2019! 

In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 mei vond naar jaarlijkse gewoonte Fedes Danst! plaats, de 

grootste dansvoorstelling van afdeling west. Ook dit jaar streken we opnieuw neer in het Vrijetijdscentrum te 

Jabbeke. 

Verspreid over het hele weekend kwamen er 1682 toeschouwers kijken naar het dansoptreden van hun kind, 

kleinkind, broer, zus of kortweg één van de 436 dansers die het beste van zichzelf toonden en van Dansplatoo 

vzw seizoen 2018-2019.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skateboard Skillstart & Skillboost 

In het kader van Brugge Sport 2019, een initiatief dat 

lokale laagdrempelige sportprojecten ondersteunt, 

organiseert KAVVV&FEDES afdeling west zes gratis 

skateboardinitiaties van zaterdag 29 juni tot zaterdag 

3 augustus in de drie grote Brugse skateparken.  

Alle skaters zijn welkom om langs te komen en om op 

vrijblijvende basis tricks te leren van onze 

getalenteerde skateboard-instructeur! 

 
PETANQUE ANTWERPEN 

SFEERBEELDEN BEACH PETANQUE  

ANTWERPEN LO 

29 JUNI 2019 
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VAKANTIE in Spanje (Nerja)? 

03 830 47 26 

ZOMERPETANQUETORNOOI PC BERG 
Zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019 

 

 

50+ TORNOOI PC SODIPA 
Zaterdag 24 augustus 2019 

 

 

BEACH SOCCER KESTER CP LEEUW 
Zondag 21 juli 2019 

 

 

BASKETBAL 

Het spelersseizoen is gedaan; voor de meeste clubs begint het werk en wij beginnen met de nieuwe seizoen 

op gang te duwen. We hadden een mooi seizoen en hebben mooie sportieve wedstrijden gezien waar we 

volgende kampioenen hebben mogen vieren.  

De kampioenen dit seizoen waren:  

Dames 1:  Gulle Trakteert 

Dames 2:  Kon. Herentalse Basketbalclub 

Heren ERE:  Jong Buizegem 2 

Heren 1:  Kontich  

Heren 2A: Hoje 30 +  

Heren 2B:  Kon. Herentalse Basketbalclub 

Heren 3A:  Kangeroes Pitzemburg Mechelen  

Heren 3B:  BBC Campinia heren  

Heren 4A:  Slots  

Heren 4B:  Vabco Mol 1 

Na de competitie hadden we de bekeruitreiking aan deze ploegen, waarop we de 

minister Philippe Muyters en burgemeester Koen Metsu en schepen van sport 

Koen Michiels mochten verwelkomen. Onder grote belangstelling van deze 

ploegen heeft de minister zijn laatste speech als minister gegeven en hij 

feliciteerde alle ploegen met de behaalde resultaten en hij resumeerde over zijn 

sportverleden bij KAVVV in het voetbal en hij vertelde ook dat hij als basketballer 

heeft gefungeerd ondanks zijn kleine gestalte dat hij lachend opnam. Hierna 

werden de bekers overhandigd. Bij een natje en een droogje werd die avond nog 

lang nagekaart over de prestaties.  

 

Verbondskampioen:   Dageraad  

De schaal Van Beeck:   B.O.T Schilde 

Schaal Paul Robeyns:   Gulle Trakteert  

Beker Magda Maes:   Kon. Herentalse Basketbalclub  

Beker Andre Lamers:   Jong Buizegem 2  

 

 

 

 

Jean Smets 
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Wens je de VriendenClubsonline-nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur dan jouw emailadres naar 

secretariaatkavvv@skynet.be en je wordt uitgeschreven uit de nieuwsbrief. 

Je kan intekenen op deze nieuwsbrief door hier te klikken. 

 

mailto:secretariaatkavvv@skynet.be
http://www.kavvv.be/index.php?view=nieuwsbrief&id=2

