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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden,

met de Kustreferee van mei valt meteen ook alweer 
de laatste van het huidige seizoen in jullie bus of 
mailbox. Vanaf nu is het voorzichtig uitkijken naar 
een deugddoende rustperiode waarin we allen de 
batterijen weer wat kunnen opladen.

Het mooie weer van de maand april doet alvast het 
beste vermoeden. Laat ons hopen dat jullie straks 
voldoende energie kunnen tanken om er volgend 
seizoen opnieuw keihard 
tegenaan te gaan.

En hoewel voor iedereen de 
rustperiode welgekomen zal 
zijn, zit het seizoen er toch nog 
niet helemaal op. De komende 
weken worden zeker nog 
belangrijk en zelfs spannend. 
Afsluiten in schoonheid moet 
een must zijn. Ik wens het jullie 
allemaal toe.

Daarna kunnen eindelijk de nodige evaluaties 
gemaakt worden. De teerlingen zijn geworpen. 

We duimen dat er straks voor een aantal leden van 
de KVSOO nog prettig nieuws te rapen valt in de 
vorm van een promotie of een bevestiging in een 
bepaalde categorie.

Wellicht is iedereen het seizoen begonnen met in 
het achterhoofd een welbepaald doel. Elk voor zich 
stellen we wel iets voorop. Of we dat nu uitspreken 
of niet. 

Op het einde van een voetbalseizoen volgt dan het 
verdict. Idealiter komt dat overeen met de eigen 
doelstelling. In het beste geval overstijgt die zelfs 
de verwachtingen. Helaas vloeken doel en resultaat 
soms ook wel eens met elkaar. Wat er straks ook uit 
de bus komt, ik hoop dat iedereen er de motivatie 
in kan vinden om nieuwe doelstellingen voorop te 
stellen.

Ook onze nieuwe refs konden al eens proeven van 
wat hen volgend jaar te wachten staat. Volgend jaar 

kunnen ze dan ook écht aan de slag. Verder wens 
ik de geblesseerde refs alle moed toe om in het 
tussenseizoen de nodige rust te vinden en hopelijk 
weer wat vooruit te kijken. 

Het tussenseizoen nodigt ons zeker uit om wat rust 
te nemen en te evalueren, maar wie mij kent weet 
dat ik het ook belangrijk vind dat er ruimte is voor 
onderhoud van onze conditie.

Onze trainingen tussen mei en augustus zijn gekend 
voor hun prima invulling en 
opbouw. Die formule blijft 
onveranderd. Met het WK 
in het verschiet zal de bal 
trouwens niet veraf zijn dit 
jaar. Het wordt uitkijken 
naar de prestaties van onze 
Rode Duivels. En ook naar 
de prestaties van de beste 
refs ter wereld kijk ik erg 
uit!

Ten slotte wil ik iedereen 
danken die dit jaar mee zorgde voor een geslaagd 
KVSOO-jaar.

Met de laatste vergadering van mei en onze daguitstap 
trekken we straks een streep onder 2017-2018.

Er wacht ons volgend seizoen een druk jaar met 
als afsluiter ook een #missionPAV maar mits de 
nodige rust en jullie enthousiasme komt ook dat 
zeker in orde!

Maar eerst wat vakantie. Het is jullie van harte 
gegund!

BART ZEEBROEK  
VOORZITTER 

“We duimen dat er 
straks voor een aantal 
leden van de KVSOO 
nog prettig nieuws te 
rapen valt.”
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What’s in a name
Sommigen onder jullie herinneren zich misschien 
nog de mooiste goal uit vorig seizoen 2016-2017. Ik 
moet eerlijk bekennen, dat ik dit helaas niet weet, 
gezien de keuze qua betiteling ‘Nationaal, Europees, 
regionaal...’. Herinnert u zich de naam van de speler 
ook niet? Dan zijn we vertrokken voor ‘What’s in a 
name’... 

Recent scoorde er een speler ‘n wereldgoal in de 
CL, en gegarandeerd wordt deze retro-schaartrap 
ook geprobeerd in een volgende jeugdwedstrijd. 
Met opvolging tot zelfs bij de reeks U21, en hopelijk 
succesvol nog hoger ook. 

Met andere woorden: wonderen dienen zich 
zeldzaam aan, en mirakels nog veel minder...

Om maar te zeggen, dat alles ook op voetbalvlak 
heel tijdsgebonden is en soms een tijdelijk relevant 
leven is beschoren qua historie. Tenzij een uitzonder-
lijke fase die de tand des tijds nu al blijkt te gaan 
overleven. Of toch ook weer niét? Afspraak bij een 
volgende wereld-goal binnen een 10-tal jaar, of 
zélfs nog vroeger?

Ik stel mij bij deze de vraag of er ook zo veel publi-
citeit vloeit en commotie ontstaat bij een loepzuivere 
beslissing van een ref. En of de scheids dan ook 
uitgebreid wordt bejubeld. Denk van niét... Hoe 
bepalend de correcte beoordeling ook moge wezen. 
Wél is het een feit, dat de minste ‘fout’ op arbitraal 
vlak meteen aanleiding geeft tot veel commentaar 
en ongepast ‘geschrijf’ en ‘gebabbel’. Vooral dan 
in ‘hogere’ reeksen waar de pers zich ‘verlaagt’ tot 
soms weinig respectvolle zinssneden en alinea’s. Dit 
onder het motto van ‘Goed nieuws verkoopt niet, 

maar negatieve sensatie wel’: dat is eenvoudigweg 
de realiteit.

Laat mij toe me in dit artikel te beperken tot de 
provincie, waar menig jonge tot ervaren ref actief 
is, en het ook heel goed doet. Dit gaat van de U15 
tot in de hoogste provinciale regionen. Mijn advies 
naar jullie àllen als ref, is om uit te gaan van eigen 
sterkte. Stuk voor stuk leveren jullie ieder weekend 
schitterende prestaties af, soms gekruid en afgewis-
seld met een uitzonderlijke prestatie. En dit zonder 
omhaal, zonder franjes noch toupé.

Jullie degelijke prestatie haalt nauwelijks de kranten-
koppen; zelfs in bepaalde regionale edities ontbreekt 
de naam van de ref zelfs. En toch is jullie leiding 
het vermelden waard. Ook jullie inspanning voor 
trainen onder de week, in combinatie met studie, 
werk, en àl of niét gezinsleven.

Vandaar mijn slot naar jullie allen: 

Referee is your name! 

En jullie doen dit goed, getuigend van inzet, fysiek 
en kennis. Jullie verdienen dit

in dikke letters.  

RONY CALLEWAERT 
REFEREE OBSERVER  
WEST-VLAANDEREN

RONY’S CORNER
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COLUMN 1926
Onweer over de velden
Hoe is het nog mogelijk om sereen van gedachten te wisselen met trainers en pers et tutti quanti van 
de voetbalploegen?

Ik had het inderdaad voorspeld dat de VAR geen voorspoedig leven beschoren was. Het zal altijd iets zijn 
waarover de verliezer zal mekkeren.

Afschaffen	die	VAR	is	al	even	onnozel	als	afschaffen	van	trainers	tijdens	de	wedstrijd.	Neen,	die	trainers	
moeten niet afgeschaft worden maar als zij meehuilen met de wolven in een vooraf opgezet spel van 
haar die zichzelf journalist noemen, dan zou de bond wat meer en wat dieper in hun portemonnee mo-
gen zitten. Die perslui hebben als enig doel voor sensatie zorgen door de controverse niet alleen op te 
zoeken maar die vooral uit te lokken. Dan zou ik nog meer vinden in Paul Jacqmains, sportreporter van 
het eerste uur bij de start van de TV, die enkel het woord had om de scheidsrechter in zijn hemd te zetten.

Nu beschikken die opvolgers(?) over verscheidene andere mogelijkheden om de niet door kennis ge-
stoorde sportliefhebber te beïnvloeden. (Lijntjes op het scherm bv om te tonen dat de punt van de 
schoen 5 cm buitenspel stond)

In de huidige manier van denken, zijn geen assisteten meer nodig want alles is even snel te beoordelen 
door de VAR.

Dat een speler bestraft wordt voor buitenspel staat in het voetbalreglement, maar is het buitenspel 
bestraffen	bedoeld	voor	een	speler	die	amper	met	de	voet	voor	de	voorlaatste	verdediger	staat?	Heeft	
men dat bedoeld?

Trouwens, is dit met de snelheid van het spel door de assistent waarneembaar?

Wat moet iemand die het zeer goed meent met de opleiding ervan denken als zelfs de nazichters hun 
loep moeten bovenhalen om de Tv-beelden te bestuderen?

Al die grote rotzooi hebben wij te danken aan al die profeten die zich in alle geledingen en op alle niveaus 
bevinden.

Wat mij opvalt en onze jonge mensen zijn zich daar niet van bewust want zij hebben nooit anders gezien, 
is hoeveel lege plaatsen ik op de terreinen zie. Meer en meer haken er toeschouwers af. Men zou voor 
minder	als	men	geen	koffie	of	pint	kan	drinken	zonder	kaart	of	dat	men	verplicht	wordt	om	minstens	
10 bonnetjes te kopen om in de kantine te verbruiken.

Voor wie het nog niet door heeft: van hoog tot laag in de ploegen is men bezig met de vraag, en hoeveel 
winst is er voor ons?

Dat de vriendenkring ook samenwerkingsmogelijkheden onderzoekt bij ploegen lijkt lovenswaardig. Wij 
hebben dit in een vorig leven ook gedaan, maar achteraf bekeken,  was dit naïef. Wij zijn met onze kop 
tegen de muur gelopen. Niet alleen wij, iedereen die het geprobeerd heeft. Denkt U nu echt dat de tijden 
veranderd zijn? Neen, enkel zijn er die de benadering hanteren van wat niet weet, niet deert.

Aan het verleden kent U de toekomst is maar al te vaak waar gebleken. Het is aan de jongeren om dit 
ook te willen zien.
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Ik kan het maar niet aanvaarden dat jonge mensen toch zo geneigd zijn om de kont te likken van al die 
trainers en vooral reporters die meer voetbal tralala verkopen dan gedegen kennis. Yves Vanderhaeghe 
staat hier met stip genoteerd. Nu zal het wellicht juist zijn wat ik zeg in de ogen van de scheidsrechters-
supporters van KV Oostende, nu hij geen trainer meer is van hun weireldploegsje.

Deze week stelde ik vast dat ik op mijn computer kon antwoorden of de goal van Club Brugge tegen 
Charleroi die werd afgekeurd geldig was of niet maar op de getoonde beelden werd de fout niet getoond 
die aanleiding gaf tot de afkeuring.

Is dit allemaal nog ernstig? Neen, toch maar een paar honderdduizend vinden dit wel leuk.

En toch heb ik iets positiefs opgemerkt deze week:

ik las dat in Schotland de staanplekken opnieuw ingevoerd worden met steunhekkens om op te leunen. 
In Groot-Brittannië onderzoekt men de zaak ook en is men geneigd de staanplaatsen opnieuw in te  
voeren. Dat men echter maar niet vergeet om de prijs ook aan te passen van de toegangskaart. (i.c. laten 
dalen) Het kan de sfeer van weleer opnieuw oproepen.

Een tenslotte een uitsmijter op verzoek.

In 1973 (45 jaar geleden) heb ik de wedstrijd AS Roma-Fiorentina bijgewoond. Dit was een mooie ervar-
ing in het Olympisch Stadion in Rome met technisch hoogstaand voetbal van beide ploegen en ik was 
als jonge scheidsrechter danig onder de indruk van de prestatie van de tot dan toe internationaal niet 
zo bekende ref Gonella. Althans de profeten die ik erover aansprak kenden hem niet maar 5 jaar later 
floot	hij	de	finale	van	de	Wereldbeker	in	Argentinië	(1978)		Argentinië-Nederland.	Er	was	althans	al	één	
bewonderaar van hem.

En tenslotte nog wat goede raad bij de moeilijke wedstrijden die nog komen.

Blijf op je poten staan. Ga voor niemand achteruit maar hou het ook simpel.

Niet	zoveel	voordeel	geven,	is	de	boodschap.	Het	is	veel	eenvoudiger	om	een	RV	te	fluiten	en	dat	kan	
uitmonden in een veel gevaarlijker situatie voor doel dan steeds te laten spelen wanneer de speler in 
balbezit  blijft.

Waarom doet u dat? Ik vrees dat u misleid bent door de profeten van de TV. De spelers in de wedstrijd 
waar u arbitreert, kunnen niet wat spelers op TV kunnen.. Zo nodig moet dit ook wel eens gezegd worden 
aan de plaatselijke vedetten. Respect voor Poelkapelle maar zij zijn Barcelona niet.

DANNY ROOSE 
ERE VOORZITTER

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

12 



13



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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WINNAAR PRONOSTIEK EN QUIZ BEKEND 
We zochten dit seizoen elke maand naar de beste pronostieker. De 
einduitslag is er en wordt bekend gemaakt op de ledenvergadering van 
7 mei. Ook van onze maandelijkse quiz zijn de winnaars bekend. Wie 
wordt de beste pronostieker? Wie wordt de slimste KVSOO’er? 

IN ‘T KORT
KEVIN EN NICK KRIJGEN TROFEE VOOR BREDENS SPORTAMBASADEUR!  
Tijdens een sportgala in het MEC Staf Versluys werden de Bredense 
sportprijzen uitgereikt. Naast enkele andere prijzen kregen 4 Bredenaars 
dit jaar de trofee van sportambassadeur. Onze boegbeelden Kevin Mon-
teny & Nick Senecaut krijgen de trofee van Bredens sportambassadeur. 
Proficiat	Kevin	&	Nick!

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
Op zaterdag 5 mei gaat de Finaledag door. Over de middag kun je aan-
schuiven	voor	een	spaghettibuffet.	Geef	een	seintje	via	kevin@kvsoo.be	
als je wil meedoen of supporteren, en of je mee wil eten, vóór 30 april.
• Locatie: terreinen SK Eernegem 
• Datum: 5 mei 2018
• Tijdstip: vanaf 9 uur - 18 uur
Verderop	vind	je	de	affiche	van	de	Gistelse	vriendenkring.

16 



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 tot de laatste training 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

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 28/07 Fysieke testen amateur

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!

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.

17
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KVSOO - VEURNE/GISTEL 1-3. Een verslag door Richard Doeven.
Na een zeer lange periode van voetballende inactiviteit bonden de scheidsrechters van Oostende 
woensdag nog eens de voetbalschoenen aan. De datum was niet toevallig gekozen, woensdag 18 april 
was het immers buitenspeeldag.

Volgende gladiatoren mochten van papa, mama, lief of echtgenote 
buiten spelen: Japser Vitse, Tyson Praet, Robbe Doeven, Vincent 
Tourlemain, Martijn Delanghe, Noah Helsmoortel, Adnan Ha-
keem, Keanu Guilleman, Dean Praet, Neal Vandekerckhove, en de 
spreekwoordelijke oudjes Joachim Huyghebaert, Steve Declercq, 
Kevin Debeuckelaere, Arjen Cordier. Zij werden bijgestaan door 
Richard Doeven, die de rol van trainer, afgevaardigde en verzorger 
cumuleerde.

De aandachtige lezer merkt meteen op dat KVSOO een stevige verjongingskuur heeft doorgevoerd. 

Tevens valt het op dat een aantal KVSOO-ers voorlopig naast de selecte vallen. Draaischijf Jori Torreele 
revalideert van een knie-operatie, Joshua Symoen had relationele verplichtingen, Yenley Demaker was 
op hoogtestage in de Ardennen, Jan Boterberg is nog niet over zijn vertrouwenscrisis heen, … 

Te elfder ure bereikte de pers ook nog het nieuws dat de immer gemotiveerde en bij barkeepers zeer 
populaire afgevaardigde Ashly Braeckvelt wegens een dringend medisch noodgeval afwezig bleef. Hij 
had een verstopte neus … De hele KVSOO voelt met Ashley mee …. Get well soon Ash !! #prayforashly

Tegenstanders van de avond waren de buren van refs westkust die voor de gelegenheid Gregory Del-
hougne	hadden	aangesloten..	Delhougne	,	een	“one	trick	pony”	,	won	éénmaal	de	finaledag	in	de	kleuren	
van de Oostendse refs, maar raakte sindsdien aan lagerwal en probeert zichzelf nu te rehabiliteren door 
bij andere vriendenkringen een contract los te peuteren.

Klokslag	20u06	floot	scheidsrechter	Bart	Zeebroek	de	wedstrijd	op	gang,	vakkundig	bijgestaan	door	twee	
absolute monumenten, zijnde Manfred Brengman en Mario Carette.

Over de wedstrijd zelf kunnen we kort zijn: Onze buren waren 
hyperefficiënt	en	scoorden	3	maal	uit	2	doelkansen.	Eerst	werd	
Oostende gepakt door een bal in de rug van de defensie, en 
daarna verdween een slecht getrapte hoekschop aan de eerste 
paal in doel over een verbouwereerd Oostends been binnen. 
Voor de rest domineerde KVSOO 35 minuten lang de bezoekers, 
bracht goed voetbal op de mat, creëerde kans na kans maar het 
Oostendse vizier stond compleet verkeerd afgesteld. 0-2 was de 
onlogische ruststand.

OOSTENDSE REFS ZIJN EVEN HET 
SCOREN VERLEERD
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Ook in de tweede helft drukte KVSOO de bezoekers tegen eigen doel. De medische staf van KVSOO 
maakte zich meermaals zorgen over de hartslag en zenuwtoestand van bezoeker Olivier Gillis die ettelijke 
malen het loodje dreigde te leggen na elke Oostendse doelkans.

Echter, de bezoekers bleken een kat met 9 levens te zijn. Dean Praet scoorde wel nog de aansluitingstref-
fer,	maar	kort	voor	affluiten	scoorden	de	bezoekers	een	derde	keer	na	een	afvallende	bal	op	vrije	trap.

Slotsom: Oostendse speelde tot aan de zestien meter een prima partij maar faalde vreselijk en herhaaldelijk 
in de zone van de waarheid. Kan KVSOO op tijd het vizier op scherp stellen dan zijn de Oostendse refs 
een	te	duchten	tegenstander	op	de	finaledag

Dank aan onze sportieve opponenten van refs Westkust en aan het arbitrale trio Bart, Manfred en Mario 
Ook dank aan Fusion Oostende om de dorstigen te laven.
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PRONOSTIEK
Op maandag 7 mei wordt tijdens de ledenvergadering de win-
naar van dit seizoen bekend gemaakt.

De tussenstand vóór de laatste speeldag:

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 - Mei 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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