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Vergadering
Maandag 5 maart - 20u00

Naamafroeping

KVSOO-nieuws

Mededelingen Bureau Arbitrage

Referee channel

Quiz

Pauze

Gastspreker: Val Van Neste

Napraten met een drankje
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Tel: 058/23 43 67 
Gsm: 0475/85 08 09 
Vaartdijk-Noord 64 
8433 Middelkerke
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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden,

Kennen jullie ook dat gevoel? Die paar minuten 
voor je alleen of samen met twee collega-refs de 
kleedkamer uitstapt. Chaos in de gang, de laatste 
richtlijnen van afgevaardigden of trainers aan de 
spelers, en dan een blik naar jou. Een glimlach. Een 
sportieve handdruk. Oude en nieuwe bekenden. 
Het ijs is gebroken. Je bent er klaar voor!

Arbitrage heeft ook jullie ongetwijfeld al heel veel van 
die	fijne	momenten	bezorgd.

Binnenkort mogen 26 nieuwe 
West-Vlaamse scheidsrechters 
die onlangs slaagden voor 
hun examen op zoek naar 
datzelfde heerlijke gevoel. 
Onder hen ook 3 Oostendse 
kandidaten. Hopelijk mogen ze 
snel ontdekken dat ze voor een 
hele leuke weekendinvulling 
kozen.

Helemaal nieuw is het voor hen 
wel niet, want allen kwamen in 
dichte familie- en/of vrienden 
kring al vaker in contact met 
arbitrage. Absoluut een voordeel als je ‘t mij vraagt!

Ik wil ze alvast heel veel succes wensen en heet hen 
van harte welkom bij de KVSOO. 

Ondertussen blijven de verschillende competities 
op volle toeren draaien.

Op het hoogste niveau maken ze zich stilaan al op 
voor de eindfase van de reguliere competitie. Het 
nieuwe	format	van	de	play-offs		zorgt	ervoor	dat	er	
tot de laatste speeldag zal gestreden worden om 
een plekje in de top zes.

De komende weken zullen de prestaties van de refs 
dan ook weer met argusogen bekeken worden. Niet 
dat het vaak anders is, maar toch. Die bepalende 
wedstrijden zorgen bij spelers en entourage vaak 
voor de (on)nodige extra stress. Ik duim mee voor 
alle refs die in deze wedstrijden de leiding op zich 

zullen nemen en heb alle vertrouwen in een goed 
verloop!

Ook voor alle andere refs hoop ik natuurlijk op het 
beste. De komende weken en maanden worden 
heel wat matchen met grote inzet gespeeld en zullen 
ook de refs in deze matchen zich kunnen bewijzen. 
Elke match heeft recht op een goede ref maar die 
lopen gelukkig ook in Oostende en omstreken 
voldoende rond. Mijn waardering voor het werk 
dat jullie verrichten op en naast het veld is dan ook 

bijzonder groot. 

Jullie zijn en blijven de 
eerste vertegenwoordigers 
van onze KVSOO en dus de 
beste reclame!

Genieten van elk leuk 
moment dat de arbitrage 
jullie bezorgt is dan ook de 
boodschap!

Op welke manier dan 
ook op zoek gaan naar 
dat leuke gevoel dat onze 
hobby ons bezorgt, daar 
draait het om.

Ik wens jullie dan ook allen graag dat goede gevoel 
toe! Het zal jullie zonder enige twijfel richting goede 
prestaties vergezellen!

Heel veel succes de komende weken en graag tot 
op onze vergadering van maandag 5 maart!

#enjoyrefereeing   #forzakvsoo

BART ZEEBROEK  
VOORZITTER 

“Binnenkort mogen 26 
nieuwe West-Vlaamse 
scheidsrechters die on-
langs slaagden voor 
hun examen op zoek 
naar datzelfde heerlijke 
gevoel.”
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Trappen van de arbitrage 

Misschien toeval of toch ook niet. Vooraf een tech-
nisch gegeven van een trap. Ben deze avond, samen 
met mijn dochter en lieve echtgenote een voorstel 
qua trap gaan bekijken... Gelukkig bij een goeie 
stielman zonder enige capsones. 

Een trap dient uiteraard om een verdieping hoger 
te geraken, maar dit bouwsel steekt blijkbaar dànig 
vernuftig in elkaar. Er dient rekening gehouden met 
de keuze van vloer, o.a. qua kleur, uitvoering en 
materiële ondergrond. Raakpunten die straks be-
palend zijn voor een deftig en doordacht uitzicht en 
interieur, waar ook bezoekers zich welkom voelen. 
Een belangrijk gegeven! 

Vergelijk het misschien gerust met – hoe kan het 
anders, gezien deze bijdrage – met de arbitrage in 
het voetbal.

Je start als ref vol verwachting (en terecht) met de 
beginnende cursus. Jij hebt de positieve ingesteld-
heid en je hebt de ambitie om de eerste trede te 
gaan betreden. Je wordt daarbij gesteund door een 
comfortabele leuning en opstap (mede gemotiveerd 
door jouw eigen entourage, zijnde de ‘vloer’ voor je 
latere trappen, en helpende motivatie van je peter 
en observers). Héél belangrijk als die keuze qua 
bekleding van je vloer ook kan steunen op een ste-
vige background (studies, werkomgeving, familiaal 
evenwicht e.d.)...

Trapje hoger: jij getuigt van enige betonstudie (lees 
‘arbitragevermogen’) en ervaart dat je kennis van 
het voetbalspel danig is om nog een trap hoger te 
mogen en kunnen. Hola: dit wordt serieus...

Voet-voor-voet die trap opgaan, wordt voor sommi-
gen een motivatie (en terecht!). Sommigen zullen zich 
met ‘lange tenen’ storen aan een deftig gebouwde 
trap, en aan bezoekers die met iets grotere voeten 
blijven haperen... Het weze zo! 

Bij deze ‘trapsgewijs’: bouw zelf verder aan jouw ei-
gen arbitrage, en laat je vooral niet uit je lood slaan. 
Lood in bouwwerk anno 2018 is immers NOT DONE.

Succes, gabbers van KVSOO!

RONY CALLEWAERT 
REFEREE OBSERVER WEST-VLAANDEREN

RONY’S CORNER
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Val Van Neste 
Op maandag 5 maart krijgen we opnieuw een echte Oostendenaar op bezoek. Dan komt de 38-jarige 
Val Van Neste op bezoek. Val is van kleinsaf gebeten door de judomicrobe en ondertussen ook al zo’n 
20 jaar ref. Sinds 2010 is hij ook internationaal actief. Benieuwd naar zijn ervaringen? Het leven van een 
judoref? De voorbereidingen? De beleving? Wees er dan zeker bij op 5 maart! Het belooft opnieuw een 
boeiende avond te worden in onze favoriete bistro!

EVEN VOORSTELLEN...
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Op het einde van het voetbalseizoen trekken we er weer op uit met onze favoriete vriendenkring. Dit jaar 
houden we het opnieuw dicht bij huis. We starten in Oostende en begeven ons dan naar de Westhoek. 
Hieronder kan je het programma vinden.  Concrete informatie om in te schrijven vind je eveneens on-
deraan.

07:30 Vertrek te Oostende

We verzamelen op de parking van Bistro Van Gogh voor het 
vertrek, stipt om 7:30 uur. Wees tijdig aanwezig!

07:45 Ontbijt op een geheime locatie

We voorzien een lekker ontbijt, op een locatie die we nog wil-
len geheimhouden. Benieuwd? Schrijf je dan snel in!

09:00 Bezoek Jan Breydelstadion (Brugge)

Het Jan Breydelstadion, werd gebouwd in 1974 en werd een 
jaar nadien voor het eerst in gebruik genomen (toen nog Olym-
piastadion). De maximale capaciteit bedraagt 29.062 zitplaat-
sen. Het is de thuishaven van stadsrivalen Club en Cercle.

11:30 Bezoek Wijngaard Entre-Deux-Monts Westouter

Het Belgische wijndomein “Entre-Deux-Monts”, in Heuvelland, 
is één van de meest noordelijk gelegen wijndomeinen van 
Europa. Dit zestien hectare groot domein vindt beschutting 
tussen de Rode berg en de Zwarte berg – entre deux monts.

12:45 Lunch met degustatie

Na het bezoek aan het wijndomein kunnen we er genieten van 
een lekkere lunch met een degustatie.

14:00 Bezoek Commandobunker Kemmel

Een bezoek aan de bunker is een boeiende ervaring. Ruim an-
derhalf uur duikt u onder in de buik van de Kemmelberg: een 
site vol geheime missies, onzichtbare vijanden en een alomte-
genwoordige spanning die niemand onberoerd laat.

DAGUITSTAP 2018  zaterdag 26 mei 2018 
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JE KAN JE NU INSCHRIJVEN OP ONZE WEBSITE
WWW.KVSOO.BE/DAGUITSTAP2018

15:30 Wandeling naar de Warande

Het domein De Warande vormt een zestien hectare groot park 
met een kasteel dat fungeert als centraal gemeentehuis. Het 
park vormt een uitgelezen wandelgebied met veel open ruim-
ten en een rijk plantenassortiment. 

16:00 KVSOO aperitief met Jeu De Boules

Het is ondertussen een traditie geworden. De vooravond 
inzetten doen we opnieuw met een lekkere aperitief. Voor 
de liefhebbers is er de mogelijkheid tot een spelletje “Jeu De 
Boules”.

17:30 Cordoba zetellift

Deze beroemde kabelbaan is een unieke toeristische attractie 
in Vlaanderen. Al in 1957 werd ze gebouwd door Oostenrijkse 
Alpenspecialisten om de Vidaigneberg en de Baneberg met 
elkaar te verbinden. Cordoba maakt ook deel uit van de ‘Eigen 
Kweek’-route die je meeneemt in de voetsporen van de familie 
Welvaert!

19:00 Avondmaal “The Old Fiddler” (Poperinge)

Jonas en zijn team verwelkomen ons in hun Irish pub  & restau-
rant, vergezeld met Guinness en traditionele muziek. 
Op het menu: Soep - Ardeens gebraad met champignons en 
kroketjes	-	koffie	met	gebak.

21:30 KVSOO Tombola

Onze jaarlijkse tombola wordt opnieuw verzorgd door ons 
tombolameisje. (Bijna) Altijd prijs!

22:30 Aankomst te Oostende

Rond 22u30 wordt de aankomst verwacht, terug aan Bistro 
Van Gogh. 

Leden van de vriendenkring + partner/kinderen of één van de ouders betalen 55 euro per persoon. 
Niet-leden en andere vergezellende familieleden: 75 euro per persoon. Het inschrijvingsgeld kan gestort 
worden op ons rekeningnummer: BE52 7512 0717 9209 met mededeling “DAGUITSTAP 2018 – NAAM + 
AANTAL PERSONEN”.
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Erfgoedcel Kusterfgoed zet in 2018 in op sporterfgoed. De erfgoedcel wil sportverenigingen ondersteunen 
om aan de slag te gaan met hun unieke erfgoed; denk maar aan de archieven, foto’s, vaandels, trofeeën, 
vaak opgeborgen op zolders van de club of bij de clubleden. De ondersteuning door Kunsterfgoed kan 
via individuele begeleidingstarjecten, logistieke ondersteuning en project subsidies (voor een maximaal 
bedrag van 1250 euro).

Op woensdag 7 februari 2018 organiseerde Kusterfgoed samen met Archiefbank Vlaanderen een vorm-
ingsavond voor de sportverenigingen van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. Kusterfgoed 
lichtte er haar initiatieven rond sporterfgoed en ondersteuningsmogelijkheden toe en er werd bekeken 
hoe we als sportvereniging zorg kunnen dragen voor ons erfgoed. De aanwezigen gingen naar huis met 
heel wat praktische tips om zelf aan de slag te gaan met het ergoed van de club.

SPORTVERENIGINGEN, ZORG 
VOOR JULLIE ERFGOED!

OPROEP
De KVSOO is op zoek naar op zoek naar oude Kustreferees én ander  
KVSOO-materiaal. Misschien ligt er bij jullie nog iets op zolder? 
Heb je iets liggen, laat het ons dan weten via contact@kvsoo.be

Debeuckelaere Kevin
Rietgansstraat 20 
8400 Oostende 
0473 45 72 14 
kevindebeuckelaere@msn.com

15

mailto:contact%40kvsoo.be?subject=


PRONOSTIEK MAART 
We zoeken elke maand de beste pronostieker. Op het einde van het 
seizoen (laatste vergadering) maken we de eindbalans op en worden 
de prijzen uitgedeeld! De tussenstand en de pronostiek van maart vind 
je op www.kvsoo.be/pronostiek. Of dien het strookje in, dat je achter-
aan deze Kustreferee terugvindt, op de vergadering.

IN ‘T KORT

KVSOO à la française 
Een KVSOO-delegatie was op zondag 18 februari getuige van de aange-
name pot voetbal tussen Lille en Olympique Lyon. Na 90’ stond een 2-2 
einduitslag	op	het	scorebord.	Scheidsrechter	Millot	floot	overigens	een	
prima match! 

INFOAVOND SNAASKERKE
De Oostendse en Gistelse vriendenkring slaan de handen in elkaar op 
een infoavond over ‘de scheidsrechter’ voor spelers, trainers, ouders en 
clubscheidsrechters van KSK Snaaskerke. Leuke samenwerking met een 
hartverwarmende club! Clubs en scheidsrechters dichter bij elkaar bren-
gen zorgt voor groeikansen voor iedereen....

DRIE NIEUWE SCHEIDSRECHTERS VOOR DE KVSOO!
Welkom Jelle, Robbe en Bernard bij onze Oostendse vriendenkring! Zij 
slaagden op zaterdag 17 februari met glans voor het Examen Kandidaat 
Scheidsrechter. Jelle en Robbe Doeven, treden zo in de voetsporen van 
hun vader Richard, terwijl Bernard het omgekeerde doet: hij treedt in 
de voetsporen van zijn zoon Martijn! Een unicum in onze vriendekring!
Veel succes de komende weken met jullie eerste aanduidingen als 
scheidsrechter, volgens het A-B-C systeem, en later met jullie peter!

FINALEDAG OP ZATERDAG 5 MEI
Save the date!
• Locatie: terreinen SK Eernegem 
• Datum: 5 mei 2018
• Tijdstip: vanaf 9 uur - 18 uur
Verderop	vind	je	de	affiche	van	de	Gistelse	vriendenkring.

COMEBACK KIM!
Na een korte afwezigheid is ons Oostendse vrouwelijke boegbeeld terug 
op post! Kim D’pickere kreeg opnieuw haar ‘eerste’ aanduiding in 4de 
provinciale in HO Oedelem - SKD Hertsberge! Welcome back!

AANPASSING BLOKVERGOEDING VOLGEND SEIZOEN
De voetbalbond liet ons weten dat de blokvergoeding stijgt vanaf vol-
gend seizoen. De vergoeding per blok zal €2.90 zijn, i.p.v. de huidige 
€2.80.
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SPONSORS GEZOCHT!
Indien u iemand kent die uw favoriete vriendenkring wil sponsoren, kan 
u steeds contact opnemen met iemand van het bestuur via 
contact@kvsoo.be of het sponsorformulier downloaden via de website 
www.kvsoo.be/sponsors

WEKELIJKSE TRAINING
Elke woensdag spreken we om 19u20 af aan ons kleedkamerblok E 
tussen terrein 9 en 10 op het Sportpark De Schorre. Er wordt telkens 
een verzorgde training gegeven voor elk niveau. Hopelijk ben jij er ook 
steeds bij?
OPGELET: hou in de winterperiode steeds je e-mail of Facebook in 
de gaten voor eventuele afgelastingen!

?
Sponsor worden?
contact@kvsoo.be

MA 05/03 Ledenvergadering

MA 09/04 Ledenvergadering

WO 28/04 Voetbal: KVSOO - Veurne

ZA 05/05 Finaledag Eernegem

MA 07/05 Ledenvergadering

ZA 26/05 Daguitstap

ZA 25/08 Fysieke testen provincie

Agenda 2017-2018

LEDENBAROMETER
Heb je een probleem gehad voor tijdens of na de wedstrijd? Of op een 
training? Heb je een slecht gevoel? Ons bestuur staat steeds klaar met 
antwoorden. Geef ons zeker een seintje op een vergadering of training, 
via contact@kvsoo.be of Facebook. Ook telefonisch zijn wij bereikbaar!

EEN LEUKE AVOND GARRINCHA
Op woensdag 21 februari werd de wekelijkse training, net als vorig jaar, 
vervangen door een avondje mini-voetbal op de Garrincha velden in 
Brugge. Een leuke avond waar 8 KVSOO’ers het beste van zichzelf gaven 
in twee wedstrijdjes 4vs4. Oranje tegen niet oranje, en nadien “de jeugd” 
tegen “de iets mindere jeugd”.

WELKOM OP DE NACHT VAN DE BRUGSE REFS
Op zaterdag 3 maart 2018 gaat naar jaarlijkse gewoonte De Nacht van 
de Brugse refs door, in zaal “De Wara’ in Waardamme. De avond start 
met een Ribbetjesfestijn om 18u30. Inschrijven hiervoor kost 15 euro.
Aansluitend om 20u30 start het optreden van Cajun Moon., gevolgd 
door een optreden van Dj’s on the road. Alle info en tickets verkrijgen 
kun je vinden op de website van de Brugse vriendenkring: www.kvbs.be.
Verderop	in	deze	Kustreferee,	vind	je	de	affiche.
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TO THE POINT.

Stof tot nadenken, en dus ging ik 
mijn oor te luisteren leggen bij Sidi 
Mohammed Rahbi, een Kortrijkse 
scheidsrechter actief in eerste pro-
vinciale, en beroepshalve coördina-
tor van het Agentschap Inburger-
ing en Integratie West-Vlaanderen. 

Sidi, wil je jezelf eerst even voorstelen aan onze KVSOO-
leden ?

Ik ben op mijn negentiende uit Marokko geëmigreerd 
naar België.  In Marokko had ik wiskunde/wetenschap-
pen gestudeerd en daarna nog fysica en chemie.  In 
België aangekomen heb ik me eerst en vooral gestort 
op taalverwerving.  Daarnaast combineerde ik werken 
via allerlei klusjes  met studeren en haalde zo nog een 
diploma marketing in Bergen.

Toen een vacature vrij kwam als consulent bij het federaal 
Agentschap Integratie en Inburgering ging ik mijn kans.  
Ik wou mijn ervaring delen met de doelgroep, hen mijn 
verhaal vertellen, het belang van taalverwerving duidelijk 

Eind augustus was ik één van de vele West-Vlaamse 
scheidsrechters die aanwezig was op de provinciale 
algemene vergadering in Eernegem. Toen ik als één 
der laatsten stond aan te schuiven voor de tribune op 
zoek naar een onbezet plekje keek ik even omhoog en 
aanschouwde de meute.  Ik zag een bonte mengeling 
scheidsrechters: jonge en grijzere exemplaren, met of 
zonder bril, snor of baard,  sommigen strak in het pak, 
anderen dan weer casual gekleed.  Maar één ding viel 
meteen op : het waren bijna allemaal blanke, autochtone 
mannen.

Een maand later, op 27 september 2017 om precies te 
zijn, viel mijn oog op een artikel in de Standaard met 
als titel “Eén op drie nieuwe scheidsrechters is alloch-
toon.”    Een interessant artikel over integratie, voetbal 
en racisme. Ik besloot de proef op de som te nemen en 
bezocht de webpagina’s van enkele vriendenkringen uit 
Antwerpen en Limburg.  En inderdaad, uit de namen op 
hun	ledenlijsten	kon	je	afleiden	dat	er	aardig	wat	mensen	
met allochtone roots onze fantastische hobby als (assis-
tent-)scheidsrechter delen.
Hoe komt het dat we daar in West-Vlaanderen vooralsnog 
niet in slagen? Ook niet binnen onze gastvrije KVSOO?  
Oostende is immers een multi-culturele centrumstand.  
Van de grofweg 70.000 inwoners is 16,8% van vreemde 
origine.  Bij het aantal kinderen jonger dan 5 jaar is zelfs 
35% van vreemde herkomst.  Houden allochtonen niet 
evenveel van voetbal als “wij”?

Onze Rode Duivels vormen wel  een perfecte afspiegeling van onze maatschappij.  Dankzij onder meer 
Kompany, Fellaini, Lukaku, Chadli en andere Bentekes scheren de Rode Duivels hoge toppen. Maar wie 
kan, op de ondertussen gestopte Nzolo na, één allochtone scheidsrechter opsommen  in het betaald 
voetbal ?
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maken, ….  In de loop der jaren maakte ik gestaag 
carrière en  klom ik op tot coördinator.

Ondertussen ben ik 36 jaar, getrouwd met een Bel-
gische vrouw en vader van 3 kinderen. Ik verwierf 
ook zelf de Belgische nationaliteit.

Hoe belandde je in de scheidsrechterswereld ?

Ik heb altijd zelf gevoetbald.  In Marokko bij jeugd-
ploegen en de universiteitsploeg, in België in het be-

drijfsvoetbal. Als voetballer had ik altijd het grootste 
ontzag voor de ref.  In 2011 besloot ik, samen met 
mijn broer, de cursus arbitrage te volgen.  Ik heb – al 
zeg ik het zelf – bepaalde leiderschaps-kwaliteiten, 
en wou dit combineren met wat ik over voetbal 
weet. Het was het begin van een mooi verhaal.  
Ikzelf	fluit	ondertussen	in	eerste	provinciale,	mijn	
broer in tweede provinciale. 

Samen met hem praat ik heel veel over voetbal en 
specifiek	over	arbitrage,	over	elkaars	wedstrijden,	
wat verbeterpunten zijn, onze nazichten, enzovoort.  
We zijn echt gebeten door de microbe.  We zijn ook 
beiden actief in de Kortrijkse Vriendenkring.

Waar ligt volgens jou de reden dat er in West-
Vlaanderen zo weinig allochtone refs actief zijn ?

Eerst en vooral is er een algemeen probleem: de 
rekrutering van scheidsrechters in het algemeen 
loopt moeilijk.  De uitstroom is veel groter dan de 
instroom en alle inspanningen van de vrienden-
kringen ten spijt blijft het aantal actieve refs dalen 
in West-Vlaanderen.

Ten tweede is de hobby als scheidsrechter on-
voldoende bekend bij mensen met een migratie-
achtergrond.  De weg naar de voetbalbond of een 
vriendenkring is veel minder evident dan de weg 
naar een voetbalclub, waar dikwijls wel al een be-
kende actief is .

Een derde element is de verdienste.  Zeker voor nieuw-
komers is elke cent die binnenkomt meegenomen.  
Kunnen ze in provinciale enkele tientallen of meer 

euro’s verdienen dan kunnen ze daarmee thuis een 
tekort helpen opvangen.  In de arbitrage liggen de 
verdiensten veel lager.

Een vierde gegeven is dat het voor hen niet makkelijk 
is om in West-Vlaanderen in de vuurlinie te staan 
tussen 22 voornamelijk blanke spelers en een bijna 
uitsluitend blank publiek. Ook de angst om met ra-
cisme geconfronteerd te worden is zeker aanwezig.  

Hoe komt het dat het in Antwerpen en Limburg 
wel lukt om allochtonen te verleiden tot de hobby 
arbitrage ?     

Die situaties kan je echt niet met elkaar vergelijken.  
In Antwerpen, Limburg en ook Brabant gaat het 
bijna uitsluitend over mensen die hier al geboren 
zijn.  Vaak zijn ze al van de derde generatie.  Ze  
hebben hier school gelopen, kennen de taal en de 
gewoonten, …

West-Vlaanderen kent nu pas zijn migratiegolf en 
wordt vooral geconfronteerd met nieuwkomers.  
Mensen die hier niet geboren zijn, die eerst de taal 
moeten verwerven, hun weg vinden in ons land en 
zich integreren. Dan is het niet vanzelfsprekend om 
je meteen geroepen te voelen om scheidsrechter 
te worden. Zij moeten eerst te taal leren en hopen 
geaccepteerd te worden.

Heb jij tips hoe we in Oostende onze fantastische 

hobby bekender kunnen maken bij mensen met 
een andere etnisch-culturele achtergrond ?

Jullie hebben met Adnan Hakeem een sleutel in 
handen.  Gebruik hem – in de goede zin van het 
woord – als uithangbord en ambassadeur.  Laat hem 
zijn ervaringen delen,  breng zijn succesverhaal zo 
vaak mogelijk naar buiten…

“Onze hobby is onvoldoende 
bekend bij allochtonen”

“De situatie in West-Vlaanderen 
kan je niet vergelijken met Ant-
werpen of Limburg”

“Gebruik succesverhalen, ook 
nieuwkomers zoeken rolmodel-
len”
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Daarnaast kan het ook helpen door de cursus in 
een heldere taal aan te bieden, zodat taal minder 
een drempel wordt.  Nu schrikt taal nogal wat al-
lochtonen af om deze dan wel een andere cursus 
te volgen. Ze denken vaak dat het niveau van hun 
Nederlands ontoereikend zal zijn om in te stappen 
in een cursus, laat staan om die cursus tot een goed 
einde te brengen.   Nochtans bevat voetbal heel veel 
gebaren: een scheidrechter die met een gesterkte 
hand in de lucht staat betekent over in de wereld 
hetzelfde: onrechtstreekse vrije trap. Ons Agentschap 
werkt rond ‘klare taal’  en kan desgevraagd helpen.

Nog even terug naar jouw leven.  In hoeverre 
speelde arbitrage een rol in jouw eigen integra-
tieproces ?

Als scheidsrechter kom ik elk weekend op een andere 
plaats.  Het biedt me de mogelijkheid tot contact. Elke 
week ontmoet ik andere mensen.   Mijn broer en ik 
werden probleemloos opgenomen in de vrienden-
kring.  We voelen ons heel erg hard geaccepteerd.  
Door het voetbal bouwden en bouwen we nieuwe 
relaties op en ontstaan vriendschappen.  Je voelt je 
deel van het geheel, en niet anders of een buiten-
staander.  Dat geeft je als mens een ongelofelijke 
boost.  Naast de verwerving van taal is zelfrealisatie 
ontzettend belangrijk als nieuwkomer.  Het geeft 
je vertrouwen, het bevestigt je in je eigenwaarde. 

Tot slot, werd jij of je broer zelf al geconfronteerd 
met racisme als scheidsrechter ?

Ikzelf gelukkig nog niet, of toch niet echt.  Ik sluit me 
in een wedstrijd altijd af van het publiek.  Tweeën-
twintig spelers in het gareel houden  plus de mensen 
in de neutrale zone is al werk genoeg.  Ik hoor dus 
amper wat er geroepen wordt.

Mijn broer had helaas wel al een zeer onprettige 
ervaring.  Hij legde zijn wedstrijd uiteindelijk ook 
stil, en legde daarover een getuigenis af op radio 1. 

Maar ook hier geldt wat voor alle refs geldt: hoe 
meer je aanwezig bent als ref, en hoe beter je de 
regels kent en optreedt, des te minder protest er 
komt van de zijlijn.  Het is voor ons dan ook een 
extra	motivatie	om	zo	foutloos	mogelijk	te	fluiten	…

RICHARD DOEVEN

     

“Naast de verwerving van de 
taal is zelfrealisatie ontzettend 
belangrijk als nieuwkomer, het 
geeft je eigenwaarde”
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PRONOSTIEK
Tussenstand

RC Deportivo - UD Las Palmas

Valencia CF - Deportivo Alavés

Villareal CF - Atlético Madrid

Barcelona - Athletic Club

RC Celta - Málaga CF

Real Betis - Espanyol 1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Aantal doelpunten

La Liga Santander: 18/03/2018 Naam:

Gino Vyvey  91

Jasper Vitse  82

Dimitri Grunewald  79

Pieter Vitse  78

Filip Dehondt  69

Kevin D’hondt  67

Nick Senecaut  59

Yenley Demaeker  58

Vincent Tourlemain  55

Marc Deschuytter  55

Arjen Cordier  50

Manfred Brengman  46

Geer Meerschaert  45

Rony Callewaert  39

Mario Carette  39

Joachim Huyghebaert  39

Yvan van der Stuyft  38

Steve De Clercq  37

Adnan Hakeem  37

Martijn De Langhe  34

Richard Doeven  31

Benny Beyen  31

Tyson Praet  28

Jori Torreele  25

Ashly Braeckevelt  24

Thomas Sanders  24

Tom Vanpoucke  22

Guilleman Keanu  19

Maite Maus  19

Freddy Couvreur  16

Jelle Doeven  16

Nico Van Maele  15

Joris Dom  15

Joshua Symoen  15

Hannes Boudens  13

Segier Qiuandro  9

David Goldberg  6
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DE KUSTREFEREE

Jaargang 92 - Maart 2018

INHOUD

De leden en het bestuur van de 
KVSOO

BESTUUR

Bart Zeebroek
Jan Boterberg
Kevin Debeuckelaere
Ashly Braeckevelt
Joachim Huyghebaert
Steve Declercq
Thomas Sanders

CONTACT

www.kvsoo.be 
contact@kvsoo.be 
BE52 7512 0717 9209

LOKAAL

Bistro Van Gogh
Torhoutsesteenweg 601
8400 Oostende

#FORZAKVSOO
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