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Vergadering
Maandag 5 november - 19u45

KVSOO Nieuws

Nagenieten met een drankje

Start vergadering 20u

Verplichte cursus

Welkom vanaf 19u45
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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden van de KVSOO,

Het zijn moeilijke en harde weken voor Belgische 
scheidsrechters. Daarmee trap ik ongetwijfeld een 
open deur in.

Zoals iedereen die betrokken is bij de wereld van 
de voetbalarbitrage, was het ook voor mij serieus 
schrikken dat plots twee van onze beste refs genoemd 
werden in een vermeend voetbalschandaal. 

Ik kan dus helaas niet om het stormweer heen 
waarin we ons momenteel bevinden.

Maar zoals een spreekwoord 
zegt: in moeilijke tijden, leert 
men zijn VRIENDENkring 
kennen. 

Wat voor mij dan ook erg 
belangrijk is, is dat we niet 
mogen vergeten de rangen 
te sluiten. Het lijkt erop dat de publieke opinie al 
gevormd is en ook de pers gaat maar al te graag 
mee in dit sensatieverhaal.

Zouden we niet beter allemaal rustig afwachten 
in plaats van mee te huilen met de wolven? Is 
onze	taak	als	scheidsrechter	niet	per	definitie	om	
neutraal te zijn? Natuurlijk heeft iedereen recht op 
zijn eigen mening. Maar misschien moeten we die 
binnenskamers ventileren?

Het is niet meer dan menselijk om nieuwsgierig, 
kwaad of ontgoocheld te zijn, en ja, zelfs te twijfelen. 
Al te vaak moest ik de voorbije weken echter reacties 
en veroordelingen lezen, gebaseerd op geruchten. 

Is niet iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen 
wordt? Let dus op met het meegaan in sensatie, 
roddels of geruchten, want dat kan grotere schade 
teweegbrengen dan je misschien wel denkt... 

Dit gebeuren zal ons wel nog eventjes achtervolgen. 
Toch hoop ik dat jullie snel terug het plezier kunnen 
vinden dat misschien wel even zoek was. Laat ons 
vooral niet vergeten dat wekelijks honderden refs 
op pad gaan met een ingesteldheid om U tegen te 
zeggen.

Weet dat ook de KVSOO alle vertrouwen heeft in 
jullie kunnen en dat jullie op ons kunnen rekenen 
als dat nodig is.

Onlangs kregen we tijdens de Refereating de 
mogelijkheid om terug te vallen op de stevige 
fundamenten en de essentie van onze vriendenkring: 
elkaar ontmoeten op een gezellige manier, niet 
alleen op maar ook naast het veld. Collegialiteit en 
vriendschap in een mooie mix. Het werd een mooie 
avond waar we - ondanks alle heisa - tevreden op 
terug kijken. Verderop vindt u daarvan nog een 

verslag terug. 

Een goede mix tussen 
collegialiteit en vriend-
schap, dat is waar jullie 
KVSOO nog steeds voor 
wil gaan. 

Daar zal geen enkel 
schandaal tussen komen staan.

Zoals ik al zei, leert men in moeilijke tijden zijn 
VRIENDENkring kennen. Nét ook daarom reken 
ik op jullie aanwezigheid op onze volgende 
ledenvergadering. Het betreft een eerste verplicht 
cursusmoment waarop ik jullie graag uitnodig. 

Meer dan ooit is het tijd om de uitgestoken hand 
van uw vriendenkring te grijpen!

Veel succes de komende weken!

BART ZEEBROEK  
VOORZITTER 

“Is niet iedereen on-
schuldig tot het tegen-
deel bewezen wordt?”
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In remembrance of ...

November blijkt de maand bij uitstek om dierbaren 
te herinneren en te gedenken. Terécht wordt deze 
traditie in ere gehouden, waarbij overigens een 
“Halloween” danig verbleekt, daar dit overgewaaid 
commercieel element zelfs niet kan tippen aan de 
diepere herdenkingen en ook de bete-kenis van de 
maand november.  Fundamenten zijn belangrijk; 
zelfs hoge torens staan of vallen daarmee...

Beslist ook een periode voor jullie als R’s en AR’s 
om	even	te	reflecteren.	Welke	matchen	–	en	ook	
hoe	veel	of	weinig	–	werden	in	seizoen	2018-2019	
afgewerkt? Werd daarbij ook door jou rekening 
gehouden	met	het	nieuwe	systeem	via	E-Kickoff	
om je beschikbaarheid te melden? Simpele vragen 
die van jou een objectief antwoord verwachten: 
ga dit bij jezelf na en je zal zeker voor jezelf een 
sluitend en eerlijk antwoord kunnen formuleren. 
Met andere woorden: een R en AR dient te getuigen 
van	een	correcte	ingesteldheid	–	die	inderdaad	ook	
wordt opgevolgd door deskundige en motiverende 
mensen zonder eigenbelang...

Zoals diverse keren al vermeld: volste begrip voor 
familiale omstandigheden, studies en profes-sionele 
toestanden. Stuk voor stuk valabele items die heel 
belangrijk zijn in een mensenleven, maar tevens met 
de nodige planning en dosering best in te passen 
in een bezigheid die in West-Vlaanderen nauwelijks 
het	aantal	van	550	eenheden	overstijgt.	M.a.w.:	
jullie hebben gekozen voor een verantwoorde en 
verantwoordelijke hobby! Met alle respect voor an-
dere sporten: jullie hobby qua arbitrage is er géén 

van ‘Jan met de pet’ die vrij-blijvend en als het past 
een partijtje gaat biljarten of eens een pijltje richting 
een roos probeert te gooien. Cafétoestanden en 
“interessante” doch vooral “irrelevante” gesprekken 
zijn uit den boze: laat dit vooral ook duidelijk zijn in 
jullie functie. Ook naar collega’s toe: wees positief, 
steun waar je kan en vermijd goedkoop misplaatste 
commentaar. Als R en AR zijn we in de eerste plaats 
échte collega’s en geen ‘goedkope’ concurrenten. 
Laat de prijzenslag best over aan warenhuisketens.

Terug naar de ook voor jou belangrijke novem-
bermaand, met je aanduidingen ‘al of niet com-
putergestuurd’ qua aantal blokken. Besef ook dat 
november garant staat voor soms uitzonderlijke 
veldomstandigheden. Bij het schrijven van dit artikel 
(begin oktober...) stel ik samen met jullie vast dat 
een zomerse dag in oktober kan. De ‘opwarmende 
aarde’ en/of wat daarmee gepaard gaat, zal zeker 
niet de overhand nemen op het reglement, zeker 
niet als het eindelijk weer gaat regenen bijvoorbeeld. 
Daartoe enkele tips voor startende refs en ook die 
velen met ambitie in de hogere reeksen van West-
Vlaanderen:

- MIST: je dient als R vanop de doellijn tussen de 
palen van het éne doel het andere doel duidelijk te 
kunnen zien (laat je niet misleiden door iemand die 
het	beter	weet	uit	het	boekje	van	20	jaar	geleden!)

- DRASSIG: een drassig terrein is op zich geen beletsel 
om alsnog een match te starten.  Anders is het bij 
een drijvende bal die de grond niet meer raakt (doe 
de proef!).  Een bal die  in het slijk blijft steken is 
ook geen norm. Enige realiteitszin en staat van het 
veld, bijv. als een ploeg maar over één veld beschikt 
en de U15 (kunnen inderdaad al stevig ‘ploeteren’) 
is aan te raden.  Sla er het reglement op na wat te 
doen qua verslag en vergoeding in dergelijk geval 
en verwar een onbespeelbaar terrein best niet met 
een ongeschikt speelveld.

- VORST: ‘scheermesjes’ zijn in de zomer een 
culinaire geneugte op de restaurantkaart, maar 
zeker geen gepast item  om een match te laten 
starten bij bevroren grond. Noodnummer 112 

RONY’S CORNER
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bij de hand, met melding “Hier Ruischerwaard 
nummer 39 in Gemeente Grönn”, met melding 
van een diepe bloedende snijwonde en zichtbaar 
bot”?

Met andere woorden beste allen en tot slot: sla 
er ook tussentijds jullie reglement op na en wees 
voorbereid. De maand november is de voorlaat-
ste van dit jaar, en het zou zonde zijn om die 
zonder verdere inzet en gedrevenheid te laten 
voorbijgaan. 

Héél veel plezier in jullie volgende matchen, en 
geniet van jullie inzet en prestatie!

RONY CALLEWAERT 
REFEREE OBSERVER  
WEST-VLAANDEREN
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COLUMN 1926
Icarus achterna
Wat een bom in het Belgisch voetbal in oktober. Het witwassen van zwart geld is een zeer zwaar de-
lict. In het voetbal is het dit evenzeer. Dat dit in het voetbal gebeurt, moet toch de wenkbrauwen niet 
doen	fronsen.	Geld	doet	de	duivel	dansen	en	overal	waar	veel	financiële	transacties	gebeuren,	zijn	er	
delicten; alleen worden ze niet altijd vastgesteld en als ze al vastgesteld worden, is het merendeel van 
de maatschappij niet van oordeel dat dit ernstige voorvallen zijn. Deze werden trouwens begaan ten 
voordele van de ploeg waar men supporter van is. Daar kan toch niets op tegen zijn.

Wat	wel	als	zeer	erg	beschouwd	wordt,	en	niet	helemaal	ten	onrechte	is	matchfixing.	Dat	daar	nu	
blijkbaar 2 topscheidsrechters bij betrokken zijn, is koren op de molen van supporters die het altijd al 
geweten hebben dat er door de scheidsrechters gefoefeld wordt en wel elke zondag en dit op quasi 
ieder voetbalveld. Al wie zich tot de scheidsrechtersfamilie rekent, is recht in het hart geraakt. Nu wordt 
het moeilijker om op te tornen tegen het verbaal geweld van het kantinepubliek. 

Zoals zo dikwijls, zijn wij op de hoogte gebracht door de pers. Toch bijzonder dat de pers voortijdig getipt 
wordt, zodat fotografen en camera’s er met de neus opstaan. Al wie opgepakt is voor verhoor, wordt door 
de vox populi als dader bestempeld. Toch zeker de scheidsrechters; van de trainer en bestuursleden 
moet dit nog bekeken worden, zegt men. Als ik dit extrapoleer naar andere domeinen dan zie ik dat er 
zelfs	geen	rechtszaak	moet	zijn.	Onmiddellijk	afstraffen	wordt	gezegd	(dood	met	de	kogel).	Zo		gaat	het	
echter niet in een rechtstaat. Het gerecht moet zijn werk doen en als blijkt… dan moet er veroordeeld 
worden. Voor scheidsrechters ligt dit anders: “ik heb het altijd gezegd en nu komt het uit” zeggen de 
intellectuele tapkastleuners.

Het	gerecht	was	duidelijk	op	zoek	naar	het	witwassen	van	zwart	geld	en	had	bijgevolg	het	afluisteren	
van telefoongesprekken ingeschakeld. Er werd blijkbaar vastgesteld dat er regelmatig gesprekken waren 
tussen scheidsrechter Vertenten en een makelaar. Waarom? Hoeveel keer?  Het is niet verboden om 
naar een vriend te bellen. Maar personen die erom bekend staan over veel macht te beschikken en veel 
financiële	transacties	binnen	het	voetbal	te	verrichten,	zijn	te	mijden.	Die	personen,	hier	makelaars	in	
het voetbal, zoeken precies die mensen uit waarvan zij denken dat zij door hen kneedbaar zijn. En onze 
beleidsmensen voor de arbitrage zoeken alleen die personen die in het gareel willen lopen en fysisch 
zeer sterk zijn.  Andere kwaliteiten worden niet opgespoord.

Het is evenwel nog niet bewezen dat de scheidsrechters schuldig zijn, maar zij hebben zich te dicht bij 
de zon begeven, ervan overtuigd zijnde dat hen niets kon gebeuren en net zoals Icarus te overmoedig 
was, waren zij dit ook. Icarus vloog te dicht bij de zon en de was die zijn vleugels samen hield, smolt en 
zodoende stortte hij neer in zee.

Ik vrees dat zelfs als de scheidsrechters niets ten laste kan gelegd worden, zij nooit meer hun status van 
voorheen zullen krijgen, als zij al zullen kunnen arbitreren.  Het is spijtig voor hen en ook spijtig voor het 
korps	dat	nog	een	hele	tijd	met	de	naweeën	zal	geconfronteerd	worden,	zelfs	lang	nadat	zij	die	effectief	
zullen gestraft worden, hun straf voorbij is. De les is voor iedereen om niets meer te betrachten dan 
het plezier om wedstrijden te leiden. Al het overige dat het daglicht beter niet ziet, (zowel 
actief als passief) is te mijden.

DANNY ROOSE 
ERE VOORZITTER
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VERPLICHTE CURSUS
Onrechtmatig gebruik van handen en armen
Op maandag 5 november 2018 gaat de eerste van twee verplichte cursussen dit seizoen door in Bistro 
Van Gogh. Om 19u45 worden jullie (leden en andere scheidsrechters) verwacht in ons lokaal. De cursus 
wordt gegeven door Rony Callewaert en gaat deze keer over het “onrechtmatig gebruik van handen en 
armen”. 

Na een korte intro wordt overgegaan naar een aantal beeldfragmenten om jullie heel wat bagage mee 
te geven voor jullie volgende wedstrijden.
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Maandag 10 december 2018 @ Bistro 
Van Gogh 
Al sinds een aantal jaren staat onze vergadering van december 
bekend voor de combinatie met de
overheerlijke pasta bolognaise of carbonara van onze favoriete 
Bistro Van Gogh. Ook dit jaar kiezen we
opnieuw voor deze succesvolle formule.

Hoe pakken we het aan?

We	willen	jou	en	je	partner	graag	uitnodigen	op	maandag	10	december	2018	vanaf	19u	in	ons	lokaal	
Bistro	Van	Gogh,	zodat	we	tegen	19.30u	allemaal	aan	tafel	van	een	heerlijke	pasta	kunnen	smullen!

Voor	de	democratische	prijs	van	10,00	€	per	persoon	kan	je	‘à	volonté’	genieten	van	heerlijke	pasta	bo-
lognaise en/of carbonara. In deze prijs zit ook de drank bij de maaltijd inbegrepen.

TOP gastspreker!

Om	20.30u	ten	laatste	starten	we	met	deel	twee	van	de	avond	en	verwelkomen	
we niemand minder dan... Gert Verheyen, trainer van KV Oostende!

Gert	Verheyen	is	een	gewezen	Belgische	topvoetballer.	Hij	speelde	meer	dan	10	
jaar voor Club Brugge en was in die periode meermaals aanvoerder en topschut-
ter van blauw-zwart. Verder voetbalde hij ook enkele seizoenen voor Lierse SK 
en	RSC	Anderlecht	en	kwam	hij	50	keer	in	actie	voor	de	Rode	Duivels.	Nadat	hij	
een tijdje als analist en trainer bij de Belgische nationale jeugd actief was, ging 
hij dit seizoen als T1 van KVO aan de slag.

We zijn dan ook erg vereerd dat we hem voor de KVSOO konden strikken. Benieuwd naar zijn verhaal? 
Waar en hoe het allemaal begonnen is voor hem? Schrijf je dan als de bliksem in! 

Inschrijven!

De voorbije jaren hadden we steeds een heel mooie bezetting, we hopen U dan ook allen massaal te mo-
gen	verwelkomen	voor	deze	gezellige	avond.	Kan	je	ons	tegen	ten	laatste	vrijdag	7	december	2018	laten	
weten of je er kan bij zijn EN met hoeveel personen? Stuur je ons ook nog door welke pasta je verkiest 
(bolognaise of carbonara)? Inschrijven kan het eenvoudigst via onze website (www.kvsoo.be/pasta2018). 

Dan kunnen wij dit ook tijdig doorgeven aan Bistro Van Gogh.

Betalen	kan	je	per	overschrijving	(BE52	7512	0717	9209)	of	cash	ter	plaatse.

KVSOO, uw favoriete vriendenkring

Ready, set-y..., spaghetti! 
(met bezoek)
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Opnieuw gezellig samenzijn 
Maarliefst 42 leden en sympathisanten schreven zich in voor de Refereating op vrijdag 19 oktober. Deze 
keer trokken we met z’n allen naar Restaurant ‘t Groote Huys, in de Karel Janssenslaan te Oostende.

Op	het	menu	was	er	zalm,	belgische	ham,	zeebaars,	kipfilet,	...	Kortom	voor	iedereen	wat	wils.	Dat	er	
nadien nog verder gefeest werd in het nabijgelegen centrum van Oostende stond natuurlijk in de ster-
ren geschreven. Er werden zelfs nog oliebollen aan het tot dan al indrukwekkende menu toegevoegd!

De KVSOO dankt de gastvrijheid van ‘t Groote Huys, alsook de talrijk opgekomen leden en sympathisant-
en, die er een geslaagde editie van maakten. Op naar volgend jaar!

Foto’s
In onze fotogalerij op http://fotogalerij.kvsoo.be vind je alle foto’s terug. Onze huisfotograaf maakte op 
de volgende pagina ook een mooie collage!

REFEREATING
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#REFEREATING

17



18 



IN ‘T KORT
KVSOO GAAT KARTEN
Op	woensdag	20	februari	gaan	we	karten	in	Kortrijk.	Het	idee	ontstond	
op de kermis in Oostende, waar een aantal van onze leden al “racend” 
gespot werden. Voor de zogenaamde Mini Grand Prix, betalen de deelne-
mers	27	euro	pp,	met	als	voorwaarde	dat	we	20	inschrijven.	Geef	dus	zo	
snel mogelijk jullie naam door aan onze “raceleider” Ashly Braeckevelt 
via ashly@kvsoo.be. Meer details volgen later.

AFGELASTINGEN ENKEL EN ALLEEN VIA WEBSITE BELGIANFOOTBALL
Nu de zomer er (wellicht) op zit, hou je best rekening met eventuele af-
gelastingen bij slecht weer. Let er wel steeds op dat je de afgelastingen 
controleert via de website van BelgianFootball (http://www.belgianfoot-
ball.be/nl/afgelastingen). Controleer ook steeds of de afgelasting van  
toepassing is voor jouw categorie.

UPDATE CURSUS KANDIDAAT SCHEIDSRECHTER
Onze 4 deelnemers slaagden met glans voor het examen en hebben 
ondertussen al de eerste wedstrijden volgens het ABC achter de rug. 
Debruyne Jonas, Marchand Lode, Ondeu Moukam Charlotte, Taveirne 
Tom en Timothy Vanloo worden bijgestaan door peters Benny Beyen, 
Arjen Cordier, Yvan Van Der Stuyft en Joachim Huyghebaert. Veel succes 
iedereen!

WIJ GAAN VOETBALLEN
We gaan opnieuw voetballen! Op woensdag 31 oktober gaan we aan 
de	slag	tegen	Refswestkust	(20u00)	en	spelen	we	zo	de	eerste	voorbe-
reidingsmatch	van	het	seizoen	in	de	aanloop	naar	de	finaledag	op	11	
mei in Brugge. Wil je meespelen, geef asap een seintje aan onze cap-
tain Kevin Debeuckelaere, of via Facebook. Op woensdag 14 november 
spelen we voetbal in het Garrinchacomplex te Brugge. Dit ter vervang-
ing van de wekelijkse training. #forzakvsoo

TUSSENSTAND MVR
De “most valuable referee” wordt dit jaar verkozen om onze trouwe 
leden te belonen voor hun actieve deelname aan onze verschillende ac-
tiviteiten. Op trainingen, vergaderingen en andere activiteiten kunnen 
punten verdiend worden. Op het einde van het seizoen is de MVR bek-
end. De tussenstand: 1. Yenley (180), Joachim en Thomas (165), Jan 
(145), Jasper (140).

PROMOTIE JASPER VITSE
Eén van onze jongste leden, Jasper Vitse, maakt indruk op de West-
Vlaamse voetbalvelden. Hij wordt beloond voor zijn inzet en goeie pres-
taties met een promotie naar 3de Provinciale.
 
Proficiat	Jasper!
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SPONSORS GEZOCHT VOOR PAV!
Indien u iemand kent die uw favoriete vriendenkring wil sponsoren, in 
het bijzonder voor de Provinciale Algemene Vergadering, kan u steeds 
contact opnemen met iemand van het bestuur via contact@kvsoo.be

WEKELIJKSE TRAININGEN
De wekelijkse trainingen zijn volop aan de gang. Hou bij slecht weer 
zeker onze gekende kanalen in de gaten voor eventuele afgelastin-
gen!	Elke	woensdag	spreken	we	om	19u20	af	aan	ons	kleedkamerblok	
E tussen terrein 6 en 7 op het Sportpark De Schorre. Er wordt telkens 
een verzorgde training gegeven op terrein 9 op kunstgras. Voorzie dus 
aangepast schoeisel. De trainingen worden zorgvuldig opgesteld voor 
elk niveau. Hopelijk ben jij er ook steeds bij?

?
Sponsor worden?
contact@kvsoo.be

WO 31/10 Voetbalwedstrijd Veurne

MA 05/11 Ledenvergadering (cursus)

WO 14/11 Garrincha voetbaltraining

MA 10/12 Pasta-avond

VR 11/01 Nieuwjaarsreceptie

MA 11/02 Ledenvergadering (cursus)

WO 20/02 Karting (Kortrijk)

MA 11/03 Ledenvergadering

ZA 23/03 Nacht WVL Ref (Brugge)

MA 08/04 Ledenvergadering

MA 06/05 Ledenvergadering

ZA 11/05 Finaledag (Brugge)

ZA 18/05 Daguitstap 

ZA 24/08 Fysieke testen provincie

VR 30/08 PAV (Oostende!)

Agenda 2018 - 2019        www.kvsoo.be/agenda 

PRONOSTIEK NOVEMBER 
Zoals elk seizoen, organiseren we opnieuw een pronostiek. We zoeken 
elke maand de beste pronostieker. Op het einde van het seizoen 
(laatste vergadering) maken we de eindbalans op en worden de pri-
jzen uitgedeeld! De pronostiek van november kun je alvast invullen op 
www.kvsoo.be/pronostiek.

OVERLIJDEN MARC COSAERT
Tot grote spijt vernemen wij het overlijden van voormalig voorzitter van 
het Bureau Arbitrage, Marc Cosaerts.

De KVSOO wenst zijn familie en vrienden veel sterkte toe.
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www.bistrodemolen.be
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Uw favoriete vriendenkring speelt graag kort op de bal en is ondernemend. 
Ook dit seizoen hopen we daarbij op uw steun te mogen rekenen. 

Na de succesvolle pannenkoeken- en koekjesverkoop van de afgelopen 
drie seizoenen, opteren we dit jaar voor een heuse wijnverkoop.

We bieden u graag de mogelijkheid kwaliteitswijn in huis te halen, KVSOO-
waardig!

Dankzij onze sponsor, wijnhuis Douchy mogen wij u zelfs een ‘Limited KVSOO-pakket’ voorstellen. De 
opbrengst van deze wijnverkoop gaat uiteraard integraal naar de werking van uw favoriete vriendenkring.

Bestellen kan via het bestelformulier die jullie krijgen op de eerste ledenvergadering, of je kan het 
bestelformulier ook downloaden op onze website: www.kvsoo.be/wijnverkoop2018. Het bestelformulier 
afgeven kan bij één van onze bestuursleden en dit vóór 5 november.

Wijnkeuze:

Witte wijn cuvée speciale ‘KVSOO’ (Chardonnay) € 7,00

Karton witte wijn cuvée speciale ‘KVSOO’ € 40,00

Rode wijn cuvée speciale ‘KVSOO’ (Merlot) € 7,00

 Karton rode wijn cuvée speciale ‘KVSOO’ € 40,00

Rosé wijn cuvée spéciale ‘KVSOO’ (Syrah) € 7,00

Karton rosé wijn cuvée spéciale ‘KVSOO’ € 40,00

Het totale bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE52 7512 0717 9209 met ver-
melding wijnverkoop KVSOO +naam.

WIJNVERKOOP
Haal uw favoriete vriendenkring ook aan de 
feesttafel in huis!

Alvast van harte bedankt voor de steun aan de Oostendse vriendenkring. De wijn die besteld 
wordt voor 5 november 2018 zal geleverd worden op maandag 3 december 2018.
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Hoe combineer je je studies met arbitrage ? Is dit makkelijk of eerder 
moeilijk.  Welke hulpmiddelen zijn er ?

Het schooljaar is nog niet zo lang geleden begonnen maar ik merk nu al een groot verschil. Momen-
teel is het allemaal nog zoeken hoe ik alles moet doen en plannen. Op dit moment heb ik nog geen 
moeilijkheden om beide te combineren. Het enige dat ik soms moet opgeven zijn de trainingen op 
woensdagavond. Vaak heb ik de woensdag nog les in de avond waardoor ik nooit op tijd in Oostende 
kan zijn voor de trainingen. Maar in de weekends doe ik nog steeds 2 matchen en dat gaat, alleen 
moet ik nu echt mijn matchen beginnen inplannen en de tijd die ik heb om te leren goed benutten. Ik 
denk niet echt dat er een ander hulpmiddel is dan alles goed inplannen.

Je maakt deel uit van de zogenoemde talentengroep.  Wat houdt dit in ?  Vraagt dit extra in-
spanningen ?

Door deel te maken van de talentengroep word je opgevolgd met de bedoeling om versneld door de 
categorieën	te	stromen.	Of	dit	extra	inspanning	vraagt?	Ja,	maar	niet	heel	veel.	Er	wordt	gevraagd	om	
elk weekend een verslag te schrijven over je matchen en ook om aanwezig te zijn op de vergaderin-
gen van de groep en zoveel mogelijk actief te zijn in de arbitrage. 

Je papa is assistent-scheidsrechter.  Zou je graag eens met hem in teamverband een wedstrijd 
afwerken ?  

Ik	denk	dat	het	een	heel	toffe	ervaring	moet	zijn	om	als	vader	en	zoon	samen	op	een	veld	te	mogen	
staan. Dat is iets wat ik in de toekomst zeker eens wil meegemaakt hebben om samen met hem een 
match te leiden. Het zal er wel eens van komen. Misschien in de voorbereiding van volgend jaar of 
binnen een aantal jaren in de competitie.  

Je hebt zelf jaren in de jeugd van KVO gespeeld.  Wat neem je uit je voetbalopleiding mee in je 
arbitrage ?

Ik denk dat ik net als elke andere scheids die zelf speler geweest is het spel beter kan aanvoelen, 
aangezien je zelf altijd voetbal gespeeld hebt kan je beter inschatten wat de komende fase kan zijn. 
Zo kan ik me vaak voorbereiden op wat er gaat gebeuren in de match.

Samen met Yenley Demaker,  Japer Vitse, Robbe Doeven en Keanu Guilleman zijn jullie met  
maar liefst 5 refs van het geboortejaar 2000 in onze scheidsrechtersvereniging.  Schept dit een 
band ?

Ik denk wel dat dit een extra band schept. We komen allemaal zeer goed met elkaar overeen, som-
mige	mensen	kende	ik	al	wat	voor	dat	ik	begon	te	fluiten	en	andere	mensen	leerde	ik	kennen	door	

HET VUUR AAN DE SCHENEN

In de rubriek “het vuur aan de schenen” krijgt een lid van onze vrien-
denkring steeds 10 vragen voorgeschoteld.  En als toetje mag hij/zij zelf 
iemand anders het vuur aan de schenen leggen …

Bij Martijn De Langhe
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de arbitrage. Of het te maken heeft met allemaal van het zelfde geboortejaar te zijn? Dat denk ik niet. 
Dankzij de arbitrage heb ik heel wat nieuwe vrienden gemaakt, zowel “jong” als “oud”. 

Vorig seizoen werd je in een wedstrijd geconfronteerd met fysiek geweld.  Hoe ervaarde je dit,  
heb je hier iets uit geleerd ?  Werd je achteraf genoeg gesteund ?

Tijdens de match zelf was ik na de fase enorm verward en wist ik zelf niet echt wat te doen. Ik voelde 
mij niet echt op mijn gemak en wou eigenlijk zo snel mogelijk weg. Achteraf gezien had ik de match 
gewoon moeten stopzetten maar op dat moment was ik nog alles aan het laten bezinken. Of ik erg 
gesteund werd door de bond zelf? Niet echt. Ik had vooral steun aan sommige mensen van de vrien-
denkring en de mensen rondom mij. 

Welke gastspreker moet de KVSOO ooit eens uitnodigen?

Moest ik kunnen kiezen zou ik graag eens Jan Mulder als gastspreker hebben. Omdat ik vind dat hij 
een	toffe	persoonlijkheid	heeft.	

Welke letter van de afkorting KVSOO vind je het belangrijkste ?

De belangrijkste letter van de afkorting vind ik de “V”, want de KVSOO is vooral een vriendenkring. Van 
het		moment	dat	ik	me	bij	de	KVSOO	aansloot	voelde	ik	me	er	welkom.	Er	hangt	dan	ook	een	toffe	
sfeer in onze groep.  De V vind ik ook nog belangrijk omdat elke vriendenkring die in zijn naam heeft. 
Uiteindelijk zijn we allemaal scheidsrechters maar ook buiten het scheidsrechteren komen de meeste 
met elkaar overeen. En dat vind ik belangrijk.

Stel dat je een jonge ref moet begeleiden bij zijn eerste wedstrijd, en je mag hem drie tips mee-
geven, welke zouden ze zijn ?

Allereerst zou ik hem zeggen voor de match dat hij een uur op voorhand komt naar zijn match, want 
dan moet je je niet haasten en zal er al redelijk wat druk voor de match van zijn schouders vallen als 
de voorbereidingen goed verlopen zijn. 

Als tweede tip zou ik hem zeggen dat hij niet bang moet zijn om beslissingen te nemen want alleen zo 
zal hij beter worden.

En als laatste zou ik hem zeggen dat hij zich moet amuseren, want dat blijft het belangrijkste in elke 
hobby.

Wie wil jij de volgende keer het vuur aan de schenen leggen, en wat wil je hem/haar vragen ?

Graag zou ik als volgende Arjen Cordier het vuur aan de schenen willen leggen met de vraag: “Wat is je 
algemene ervaring als peter van een beginnende ref? Waarom heb je er voor gekozen om nieuwe refs 
te begeleiden?”

RICHARD DOEVEN 
HUISJOURNALIST
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#KUSTREFFIE
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PRONOSTIEK
Geef nu je pronostiek in voor november op www.kvsoo.be/pronostiek, of geef onderstaand ant-
woordformulier in op de volgende ledenvergadering. 

Je pronostiek indienen kan tot de aftrap van de eerste wedstrijd.

Tussenstand:

Empolio - Udinese

Chievo - Bologna

AS Roma - Sampdoria

AC Milan - Juventus

Sassuolo - Lazio

Atlanta - Internazionale1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Aantal doelpunten

Italië:	speeldag	11	november	2018 Naam:

Filip Dehondt   23

Geert Meeschaert 22

Manfred Brengman 22

Gino Vyvey 19

Marc Deschuytter 16

Steve Declerq 15

Thomas Sanders 15

Rony Callewaert 13

Nick Senecaut 12

Yenley Demaker 9

Joachim Huyghebaert 3

Nick Senecaut 3

Kevin D’hondt 3
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DE KUSTREFEREE

Jaargang	93	-	November	2018

INHOUD

De leden en het bestuur van de 
KVSOO

BESTUUR

Bart Zeebroek
Jan Boterberg
Kevin Debeuckelaere
Ashly Braeckevelt
Joachim Huyghebaert
Steve De Clercq
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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