
SK LOCHRISTI 

NIEUWJAARSPEECH 13 JANUARI 2023 

 

Beste ouders, spelers, supporters,  

Beste aanwezige sponsors, leden van de gemeenteraad en sympatisanten van SK Lochristi, speciaal 
wil ik de aanwezige Schepen van Sport Tom De Grauwe en hoofdsponsor Rony De Schacht bedanken 
voor hun aanwezigheid. 

 

Ik prijs me heel gelukkig dat we na 2 COVID jaren nog eens een NY receptie kunnen organiseren. 
Inderdaad, voor zij die vrij nieuw zijn in de club, sedert het ontstaan van de club is het de gewoonte 
om een receptie te organiseren bij het begin van het nieuwe kalenderjaar, en dit op de 2de vrijdag 
van de maand Januari. En hier staan we dan, op vrijdag de 13de. 

En ik wil graag beginnen met in naam van het Bestuur iedereen een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. 
Dat de gezondheid primeert, dat ervaren we allemaal wel eens in de loop van het jaar als we 
geconfronteerd worden in onze omgeving met ziekte, zware ziekte, tegenslag of -erger nog – een 
overlijden van een kennis, vriend of geliefde. Ook binnen de club zijn we de laatste 2 jaren trouwe 
medewerkers verloren, U kan de foto’s van Willy en Lilly rechts bovenaan zien hangen. 

Maar aangezien we vanavond in onze geliefkoosde sportomgeving zitten, willen we jullie uiteraard 
allemaal een sportief 2023 toewensen, zeker voor onze jeugdvoetballers en seniorenspelers maar ook 
voor de aanwezige ouders en supporters. “een gezonde geest in een gezond lichaam” blijft voor 
iedereen belangrijk. Maar als ik de wekelijkse voetbalstories lees en hoor in Belgie en ook in Lochristi, 
laat ons vooral beseffen wat één van onze slimste wielrenners, Wout Van Aert, ons leerde bij het 
uitbreken van de Oorlog in Oekraine; “wielrennen  - en bij uitbreiding voetbal -  is de meest 
belangrijke bijzaak ter wereld, met de nadruk op bijzaak”. 

2020 en 2021 zijn heel rare jaren geweest, ook voor voetbalspelers en hun clubs waarin ze spelen. Als 
we nog eens terug denken hoe we tussen maart 2020 en December 2021 hebben moeten leven (of 
beter “niet leven”), dan zijn we nu heel blij dat we het afgelopen jaar weer normaal hebben kunnen 
doen. Covid is nu een griepje geworden, en alhoewel ik de indruk heb dat op vandaag de helft van de 
bevolking met een verkoudheid of een luchtaandoening rondloopt, zijn we hier vanavond toch met 
veel aanwezig om er een gezellige avond van te maken. 

En ook 2022 was een speciaal jaar voor SK Lochristi. Precies een jaar geleden hebben we na het 
definitief afhaken van onze hoofdsponsor moeten beslissen om te stoppen met onze ploeg in 3de 
amateur. Logischer wijze werd er gekozen om verder te doen met onze tweede ploeg die 10 jaar 
geleden was opgestart in 4de provincial maar ondertussen is uitgegroeid tot een vaste waarde in de 
top van 3de provinciale. Sommigen noemden het “SK Lochristi 2.0.”. Dat we er nipt niet in slaagden 
om via de eindronde te stijgen naar 2de provinciale werd toen als een grote teleurstelling ervaren, 
maar was achteraf bekeken misschien een zegen. Zoals gepland stopten 6 ervaren spelers van die 
ploeg met voetballen, en dienden we dus te herbeginnen met een nieuwe heel jonge groep en met 
een nieuwe trainer, Dwight Waeytens die straks aan het woord komt. Dank zij de overtuigingskracht 
van Dwight, Peter Hemelsoet en Thomas Pattin slaagden we er wel in om nagenoeg alle beloftevolle 
A beloften bij ons te houden, en dat loont.En ook de ploeg van de B beloften werd, aangevuld met de 
U21, in stand gehouden. 



Wat gaat 2023 ons bieden? Ook voor voetbalclubs op lager en hoger niveau wordt het een uitdagend 
of moeilijk jaar. Ook voetbalclubs worden getroffen door hogere energieprijzen, het afhaken van 
sponsors (Covid, weet je wel) , minder opkomst op wedstrijden, etentjes en andere evenementen, en 
het moeilijk vinden van mensen die belangloos een handje willen toesteken of verantwoordelijkheid 
willen nemen in het Bestuur.  

Ook voor SK Lochristi heeft dat een impact. In die omstandigheden financieel blijven rondkomen is 
geen evidentie. Standaard Luik, Anderlecht en Mechelen staan nu al dagelijks in de kranten met hun 
financiele problemen, clubs in de lagere regionen nog niet maar neem van mij aan dat er velen raar 
gaan kijken de komende maanden 

Met SK Lochristi proberen we deze moeilijke periode positief door te komen.  

- Al bij al mogen wij niet klagen over de opkomst en de hulp bij alle activiteiten, al maak ik van deze 
gelegenheid toch gebruik om iedereen op te roepen onze club te blijven steunen op moreel en 
financieel gebied, dat laatste door aanwezig te zijn op de wedstrijden en onze activiteiten en af 
en toe met mate onzen toog op te zoeken.   

- Op Bestuursniveau hebben we beslist om het Jeugd Bestuur en Dagelijks Bestuur samen te laten 
smelten. SK Lochristi staat voor Jeugd, dus geen reden meer om 2 Besturen te hebben. Beter één 
ploeg die aan hetzelfde zeel trekt. 

- Met de eerste ploeg blijven we het principe handhaven waarmee we 10 jaar geleden begonnen 
zijn; we doen het alleen met spelers die hun jeugdopleiding geheel of grotendeels hebben 
gekregen bij SK Lochristi, en voor een premie die fiscaal correct wordt uitgekeerd, en die redelijk 
maar niet hoog is als we vergelijken met ons omringende clubs. En toch slagen we er in om 
nagenoeg de ganse kern en de trainersstaf ook volgend seizoen bij ons te houden, wat bewijst 
dat de nieuwe doorstart wordt geapprecieerd door de spelers. En laat ons hopen dat onze ploeg 
via de eindronde kan stijgen naar 2de provinciale, want dat is nog steeds de gezonde ambitie die 
we hebben, en we hoeven daarvoor maar 2 wedstrijden te winnen in mei. Noteer alvast zondag 
7 en 14 mei 2023 in jullie agenda. 

- Wat de Jeugdwerking betreft, ook daar wordt 2023 een belangrijk jaar. Ongeveer 10 maanden 
geleden slaagden we er eindelijk in om een TVJO aan te stellen in de persoon van Andy Van 
Rysselberghe die er in slaagde om 3 JC-en en  voor al onze jeugdploegen een trainer te vinden, 
zowaar geen evidentie. Andy bevestigde me gisteren dat hij momenteel volop bezig is met de 
voorbereiding van volgend seizoen en hoopt dat op korte termijn af te ronden, met als doel de 
noodzakelijke sportieve stappen te zetten om onze jeugd te laten doorstromen naar één van onze 
2 beloften ploegen en de eerste ploeg. Zeker hier moet de “fun factor” nog steeds het 
belangrijkste zijn, maar streven we er naar om elk kind en elke ploegje sportief vooruitgang te 
laten boeken, elk op zijn niveau.  

- Op infrastructuur gebied hopen we dat op 1 augustus 2023 ons derde plein met verlichting op de 
Beervelde site zal klaar zijn. We zijn het afgelopen jaar inderdaad door een lange administratieve 
procedure moeten gaan om van een vuile weide met koestront een pelouze te maken. Belgie is 
nu eenmaal een complex landje. Niettegenstaande de substantiele financiele ondersteuning 
vanuit de gemeente om dit noodzakelijke project te verwezenlijken (waarvoor onze 
welgemeende dank), blijft de frustratie binnen alle geledingen van de club immens groot dat het 
op Lochristi niet mogelijk is om een kunstgrasveld aan te leggen, en dat in schril contrast met de 
eeste van de ons omliggende gemeenten (hoe klein ook) of zelfs met het quasi failliete Gent dat 
wel blijft investeren in het aanleggen van kunstgrasvelden voor alle voetbalploegen.Gisteren 
werden terug alle trainingen afgelast owv de regenval.Onze ploegen bovenbouw hebben sedert 
begin december amper kunnen trainen... 



- Ten slotte, 2023 is ook het jaar waarin we via een nieuwe Footpass audit gaan ondergaan ten 
einde onze licentie om provinciaal voetbal te spelen te verlengen. 

Ziezo, tot zover mijn aandeel van deze wens vanavond , ik geef nu graag het woord aan onze trainer 
van de eerste ploeg, Dwight Waeytens. 

Goedenavond allemaal en allereerst ook mijn beste wensen voor het komend jaar. Lieven hield het 
vrij beknopt, integenstelling tot andere jaren, en dat laat mij toe om ook nog een kort woordje te 
placeren.  

Eigenlijk wil ik het maar over 1 ding hebben en dat is gewoon over het feit dat ik hier graag ben. Ik ben 
hier altijd graag geweest, eerst als speler, nadien als jeugdtrainer en coördinator en nu ook als coach 
van de eerste ploeg.  

Het waarom is eigenlijk heel eenvoudig. SK Lochristi is een warme club met veel vrijwilligers en 
medewerkers die ervoor zorgen dat de hele boel draait. Het is een club die opnieuw positiviteit en 
ambitie uitstraalt bij de jeugd. Je wordt hier omringd met mensen die je vertrouwen geven en mensen 
die je vertrouwen ook waard zijn. Je werkt samen met capabele mensen en mensen die vooruit willen. 
We kunnen elke dinsdag en donderdag rekenen op een gretige groep die progressie wil maken. Het 
bestuur heeft het beste voor met alle spelers jong of oud en heeft een duidelijke visie voor zijn jeugd- 
en seniorenploegen. Het is dus een gezonde club die leeft!  

Er zijn hier veel mensen die bij de jeugdwerking betrokken zijn en vroeger hoorde je vanuit die hoek 
wel eens: “het is toch allemaal voor de eerste ploeg” … Wel, ik heb goed nieuws, de eerste ploeg zijn 
ook allemaal eigen opgeleide jeugdspelers en dat zal ook zo blijven. Verschillende jonge gasten tonen 
zich nu al een vaste waarde en doen het fantastisch. Spelers van de U15 hebben we in kaart. 
Talentvolle beloften en spelers van U17 en U21 trainden reeds mee en enkele hiervan namen we al 
vast op in de A-kern. Deze opvolging gebeurt in samenwerking met de jeugdcoaches en coördinatoren. 
Deze actieve samenwerking en de goede opleiding zal ervoor zorgen dat we volgend seizoen een nog 
sterkere A-kern zullen hebben!  

Tot slot nog dit: voorlopig brengen we, als één van de jongste ploegen in de reeks, de laatste weken 
heel goed voetbal en koppelen we dit ook aan resultaten. Voorlopig staan we op een mooie 4de plaats 
en proberen we week na week naar boven te kijken. Individueel en collectief maken we progressie 
maar we zouden nog beter presteren met nog meer supporters langs te zijlijn! Kom dus de eerste 
ploeg, die een hart heeft voor de jeugd, een hart onder de riem steken en wie weet … ben ik hier dan 
NOG een beetje liever ;-) 

 

Slot Lieven ; zo, ik stel voor dat we het hierbij de NY speech gaan afsluiten en samen het glas gaan 
heffen op 2023. Straks komen een paar lieve dames rond met lekkere broodjes, drank kan nog een 
tijdje met mate gratis genuttigd worden, vanaf 21 uur wordt dat terug betalend aan onze 
democratische prijzen. Ik wens jullie nog een leuke avond en een goed weekend. 

 


