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KVSOO verwelkomt 
Olympiër!
Op maandag 9 april komt Jens Almey langs 
op onze ledenvergadering.

APRIL 
2018
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Vergadering
Maandag 9 april - 19u45

Naamafroeping

KVSOO-nieuws

Mededelingen Bureau Arbitrage

Referee channel

Quiz

Pauze

Gastspreker: Jens Almey

Napraten met een drankje
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Gsm: 0475/85 08 09 
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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden,

met de laatste loodjes stilaan in zicht, zijn we overal 
begonnen aan de ‘weken van de waarheid’.

In onze Jupiler Pro League maken alle ploegen zich 
stilaan op voor hun jacht op Europees voetbal. Zowel 
in	play-off	1	als	in	play-off	2	staat	er	nog	heel	wat	op	
het spel. Op het moment van dit schrijven zijn heel 
wat ploegen nog op ‘stage’ om in de best mogelijke 
omstandigheden aan hun opdracht te beginnen. 
Benieuwd wat dat straks geeft!

Een eerste prijs werd onlangs 
al uitgereikt. ‘Grote’ club 
Standard haalde het van die 
andere ‘grote’ club, Racing 
Genk (beiden groot want G5-
clubs, nvdr). Of dat op een 
grootse manier en in een grote 
match gebeurde, laat ik liever 
aan anderen over. Het enige 
dat ik kon vaststellen is dat de arbitrage erg op de 
proef werd gesteld maar dat die niet ‘klein’ te krijgen 
was! Faut le faire!

Dat het ook in andere afdelingen stilaan money-
time wordt, lijkt me erg duidelijk. Ploegen spelen 
hun laatste troeven uit en kijken wellicht al vooruit 
naar de voor hen laatste beslissende wedstrijden. 
Stijgen, zakken, eindronde, barrages, al dan niet 
behaalde ambities, het zijn zaken die de komende 
periode wel vaker aan bod zullen komen.

Onze taak als scheidsrechter is daarin niet min. 
Iedereen in het vak weet dat dit immers de periode 
is dat de focus soms (te) makkelijk op de beslissingen 
van de ref terecht komt. Laat jullie straks niet van 
de wijs brengen. Wees attent in jullie voorbereiding 
en ga er zoals steeds voor de volle 200% voor! 

Een goede voorbereiding is iets waar we trouwens 
allemaal ons voordeel bij kunnen hebben. De 
KVSOO wil jullie daar graag bij ondersteunen. Op 
woensdag tijdens onze wekelijkse training kan 
daarbij aan het fysieke aspect gewerkt worden. 

Onze ledenvergaderingen kunnen verder zeker 
bijdragen tot het mentale aspect.

Op onze vorige vergadering konden we daarbij 
kennismaken met arbitrage in de judosport.

Op een gepassioneerde manier palmde onze gast, 
Val Van Neste, de hele zaal moeiteloos in. Achteraf 
hoorde ik heel wat leuke en positieve reacties. 

Nu is het uitkijken naar onze voorlaatste(!?) 
ledenvergadering van dit seizoen. Daarin gaan we 

de olympische toer op. 
Inderdaad, u leest het 
goed! Olympisch bezoek! 
In een olympisch jaar… 
Verderop in de Kustreferee 
leest u daar wat meer 
over. Een afspraak die u 
onmogelijk mag missen als 
u het mij vraagt. 

Voor mij is het helemaal duidelijk: de komende weken 
beloven nog héél boeiend en uitdagend te worden! 
Aan ons en jullie om daar het beste van te maken.

Voor vakantie en vroegboekkortingen is het nu nog 
even te vroeg, voor promoties is het echter nooit 
te laat!

Veel succes en tot snel,

BART ZEEBROEK  
VOORZITTER 

“Wees attent in jullie 
voorbereiding en ga er 
zoals steeds voor de 
volle 200% voor.”
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Niet met betere scheidsrechters...
Beste allen,

Mag ik jullie even wat vertellen? Het gaat over een 
treinrit, die ik samen met mijn echtgenote maakte, 
na een vergadering op zaterdagmorgen in Brugge 
met beloftevolle scheidrechters. De rit ging van 
Zedelgem naar De Panne. Doel was Duinkerke in 
Noord-Frankrijk.

Connectie met de arbitrage: als aangeduide ref dien 
je tijdig aanwezig te zijn om ook over de middag 
–en ook soms op andere ongebruikelijke uren– je 
match te kunnen aanvatten. Niet steeds een evident 
gegeven, waar vooral startende refs in de provincie 
blijkbaar een loopje nemen met een voorgeschreven 
tijdige aanwezigheid op het sportcomplex (ze zijn 
dan al het ‘spoor’ bijster). De trein vertrok stipt vanop 
spoor 1 om 12u14, en wij hadden tickets 2de klasse.

Arbitragegegeven: op een sportcomplex (zoals op 
de Schorre in Oostende) zijn soms meerdere velden, 
en op welk veld gaat de match door? Een Belangrijk 
gegeven om het juiste terrein te kunnen verkennen 
en keuren. Contact met de afgevaardigden (in geval 
van een stoppende trein mag je ervan uitgaan dat 
daar een machinist inzit, maar bij betreden van 
een sportveld is het soms even zoeken naar een 
verantwoordelijke thuisafgevaardigde). Een tijdige 
start van de match wordt geacht een duidelijk ge-
geven te zijn. Hol dus niet achter de tijd aan, maar 
wees die voor! Ook qua vraag naar de locatie van 
het elektronisch scheidsrechtersblad (niet je GSM-
locatie en bereikbaarheid van je provider...).

De machinist zette zijn rit in gang, vanuit neutraal, 
en liet zijn denderend en ervaren functionerende 
trein z’n werk doen.

M.a.w.:	de	ref	floot	zijn	match	op	gang.	Thuis-	en	
uitploeg speelden geen rol: enkel sportief  bereiken 
van einde van de match was zijn doel. Was zich be-
wust van zijn verantwoordelijkheid en was er zeker 
van	dat	zijn	spelers	hem	zouden	volgen.	Technisch	
àlles in orde.

We zijn even weer in de trein op bewuste zaterdag-
middag... Blijkt dat de kaartjesknipper van dienst een 
kaartjesknipster is. Freel en fragiel. En dat dat dan 
net het geschikte moment gevonden wordt om al 
klagend en zagend door één van de in Brugge op-
gestapte	‘besjerpte	passagier-met-fiets‘	het	moment	
gevonden wordt om zijn slag te slaan. Hij ging zich 
dicht naast de conductrice van dienst gaan zetten.

Terug	naar	een	identieke	situatie	op	een	voet-
balveld. Bij het begin van de match was het voor 
beide ploegen aftasten naar de opstelling van de 
tegenstander. Wie komt dicht in de buurt, en wie 
gaat	over	de	flanken.	Wie	moet	ik	als	tegenstander	
gaan bespelen? Of is het niet mijn opponent, maar 
veeleer de scheids die ik vandaag viseer?

Nog	voor	halte	Torhout	komt	de	kaartjesknipster	
tussen en vraagt de reiziger naar zijn reiskaartje, 
waarop die al zoekend en vragend naar zijn ‘sleutel’ 
het op een lopen zet in treincompartiment en zoekt 
naar een schuilhoek voor zichzelf en zijn sportzak.

Gelijk gebeuren op het terrein, waarbij een opge-
naaide speler in de eerste minuten van de match zijn 
soms stuntelige en onsportieve stempel probeert 
te drukken.

Ondertussen op de trein: kaartjesknipster wordt 
bij dit gebeuren geassisteerd door een collega, die 
het gemekker ook heeft opgemerkt (gemeld), en 
kordaat	de	fiets	van	de	passagier	uit	het	treinstel	
neemt	en	op	het	perron	van	Torhout	neerplant.	Al	
of niet zonder sleutel!

Om maar te zeggen, dat in bepaalde gevallen ook 
op het speelveld niet diréct dient gezocht te wor-
den naar de ‘sleutel’ om vanaf het begin van een 
match jouw stempel te drukken. Zoek je er té lang 
naar, dan haal je als ref alsmaar meer onnodige en 
vermijdbare situaties op de hals.

Aan jou de sleutel ref!

RONY CALLEWAERT 
REFEREE OBSERVER  
WEST-VLAANDEREN

RONY’S CORNER
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Jens Almey 
Op maandag 9 april krijgen we een echte olympiër op 
bezoek. Jens Almey (21 jaar), afkomstig uit Knesselare, 
woont en traint in Hasselt. Al in 2013 toonde hij zijn 
talent in het Shorttrack, tijdens het European Youth 
Olympic Festival dat doorging in Brasov (Roemenië). Dit 
jaar in 2018, mocht hij België vertegenwoordigen op de 
Olympische Winterspelen in PyeongChang. Daar haalde 
hij	de	halve	finales,	waar	hij	helaas	ten	val	kwam.

Kortom, de KVSOO ontvangt opnieuw een topgastspreker. 
U komt toch ook !?

Meer weten over Jens Almey? Eén Adres, Bistro Van Gogh, op 9 april om 19u45 

EVEN VOORSTELLEN...

Debeuckelaere Kevin
Rietgansstraat 20 
8400 Oostende 
0473 45 72 14 
kevindebeuckelaere@msn.com
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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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PRONOSTIEK APRIL
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 april 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 WERKT SAMEN MET ETIXX
Op woensdag 28 maart werd het KVSOO-bestuur uitgenodigd op een in-
fosessie van het bedrijf voor sportvoedingssupplementen in de Versluys 
arena. Er werd een nieuw project gelanceerd waarin leden van sport-
clubs aan een voordelig tarief de producten kunnen aankopen.
Meer weten? Kom dan langs op onze ledenvergadering op 9 april!

EERSTE WEDSTRIJDEN VOOR ROBBE EN BERNARD
Na het ABC systeem, gaan onze nieuwe refs binnenkort alleen op stap.
Tijdens	de	eerste	wedstrijden	worden	onze	refs	begeleid	door	een	pe-
ter van onze vriendenkring. Robbe Doeven debuteerde met succes 
in Knokke op zondag 4 maart. Op zondag 8 april, gaat hij op pad met 
Joachim, in de U15 wedstrijd KSV  Diksmuide - SC Zonnebeke. Bernard 
De Langhe start op zaterdag 7 april met peter Yvan. Jelle Doeven moet 
nog even wachten op zijn eerste wedstrijden. Succes jongens!

OEFENWEDSTRIJD TEGEN REFSWESTKUST OP 18 APRIL
De KVSOO daagt de vriendenkring uit Veurne uit tot een wedstrijdje 
voetbal op woensdag 18 april om 20u. Wie de voetbalschoenen (én 
scheenbeschermers) nog eens wil aantrekken, kan dit aan onze sportief 
manager Kevin Debeuckelare (kevin@kvsoo.be) laten weten.
Suporters zijn uiteraard ook welkom! 

LAATSTE TRAINING OP 23 MEI
Noteer alvast in je agenda: de laatste KVSOO-training gaat door op 
woensdag 23 mei 2018. Na de ontspannen training voorzien we zoals 
vorig jaar een lekkere BBQ ter plaatse. De details volgen later.

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.
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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?

?
Sponsor worden?
contact@kvsoo.be

MA 09/04 Ledenvergadering

WO 18/04 Voetbal: KVSOO - Veurne

ZA 05/05 Finaledag Eernegem

MA 07/05 Ledenvergadering

WO 23/05 Laatste training + BBQ

ZA 26/05 Daguitstap

ZA 7/07 West-Vlaamse  
ZO 08/07 Scheidsrechterstage

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 of een luisterend oor. Geef ons zeker een seintje op een 
vergadering of training, via contact@kvsoo.be of Facebook. Ook tele-
fonisch zijn wij bereikbaar!

JEUGDRAAD VAN START
Afgelopen maand werd een nieuw initiatief gestart in de Belgische ar-
bitragewereld. De bedoeling is om met een Jeugdraad een open debat 
te voeren over enkele thema’s (opleiding, sociale media, reclame, cam-
pagne, rekrutering, begeleiding en andere projecten zoals Referee Am-
bassador). Voor de KVSOO participeren Yenley, Martijn, Jasper en Vin-
cent. Ideeën of suggesties mogen doorgespeeld worden aan één van 
onze youngsters. Dit kan eenvoudig per mail via jeugdraad@kvsoo.be 

DERDE EDITIE VAN WEST-VLAAMSE SCHEIDSRECHTERSTAGE
Het is ondertussen een groot succes. De vriendenkring uit Menen or-
ganiseert de West-Vlaamse scheidsrechterstage. Alle gemotiveerde refs 
zijn welkom op de tweedaagse stage, ondertussen al aan de derde editie 
toe. Op 7 en 8 juli 2018 kunnen de refs die hun arbitrage willen ver-
beteren deelnemen aan een leuke tweedaagse vol training, blessurepre-
ventie, praktische sessies en theoretische kanttekeningen. Uiteraard 
wordt de nodige ontspanning voorzien. Meer details vind je op onze 
website, en op facebook.com/scheidsrechterstagewvl.
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#KUSTREFFIE
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PRONOSTIEK
Tussenstand

Standard – Anderlecht

Club Brugge – Charleroi

Kortrijk – OHL

Beerschot Wilrijk – STVV

Lierse – Zulte Waregem

AA gent – Racing Genk1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Aantal doelpunten

Playoffs	Jupiler	Pro	League:	Speeldag	4 Naam:

Gino Vyvey 100

Jasper Vitse 98

Pieter Vitse 87

Filip Dehondt 87

Dimitri Grunewald 85

Marc Deschuytter 81

Manfred Brengman 72

Nick Senecaut 68

Kevin D’hondt 67

Yenley Demaeker 58

Vincent	Tourlemain	 55

Geert Meerschaert 51

Arjen Cordier 50

Steve De Clercq 43

Rony Callewaert 39

Mario Carette 39

Joachim Huyghebaert 39

Yvan van der Stuyft 38

Adnan Hakeem 37

Martijn De Langhe 34

Richard Doeven 31

Benny Beyen 31

Thomas	Sanders	 30

Tyson	Praet	 28

Jori	Torreele	 25

Ashly Braeckevelt 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 - April 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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