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Vergadering (pasta-avond)
Maandag 10 december - 19u00

Pasta (19u30)

Nagenieten met een drankje

Woordje van de voorzitter

Gastpreker: Johan Museeuw (+/- 20u30)

Welkom vanaf 19u
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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden,

dat seizoen 2018-2019 er één ging worden om nooit 
meer te vergeten, dat wist ik al nog voor we er in 
september aan begonnen. Dit seizoen staan we 
namelijk voor een grote uitdaging met de organisatie 
van de Provinciale Algemene Vergadering. 

Ik hoopte stiekem dat de weg daar naartoe rustig zou 
verlopen. Vergeet immers niet dat ook de ‘gewone’ 
activiteiten van onze favoriete vriendenkring blijven 
doorgaan. En dat het dus superdruk is.

Ondertussen is het mij goed 
duidelijk dat seizoen 2018-2019 
op véle vlakken inderdaad 
een ‘speciaal’ seizoen wordt 
en dat de arbitrage en alles 
dat erbij komt kijken niet 
bepaald rustige tijden gegund 
is. Vermoedelijk zal dit ook wel 
nog even duren. 

Nét daarom keek ik ook 
uit naar onze volgende 
ledenvergadering. Na de 
geslaagde verplichte cursus van november ( met 
dank aan Rony Callewaert) is het nu aftellen naar 
december. Met onze pasta-avond bouwden we 
inmiddels een stevige traditie op die we telkens 
konden koppelen aan een boeiende gastspreker. 
Dat zal deze keer niet anders zijn. 

Helaas zal die gastspreker niet Gert Verheyen zijn, 
zoals eerder aangekondigd. Hoewel we bevestiging 
hadden gekregen dat hij op maandag 10 december 
naar de Van Gogh zou afzakken, liet hij kort daarop 
weten dat onze afspraak niet meer kon doorgaan.

Dat betekende vooral dat we halsoverkop naar een 
nieuwe naam moesten zoeken. 

Op het moment van dit schrijven kan ik u nog niet 
zeggen wie we op 10 december zullen verwelkomen, 
maar we zullen er in elk geval alles aan gedaan 
hebben om nog een mooie naam te strikken (Johan 
Museeuw, nvdr.). We communiceren verder via de 
andere kanalen van zodra er nieuws is.

Dat Gert Verheyen uiteindelijk niet naar de KVSOO 
komt, kan ik alleen maar betreuren. Het heeft me nog 
maar eens duidelijk gemaakt dat in de voetbalwereld 
alles mogelijk is.

Gelukkig viel mijn oog afgelopen week op een 
fantastisch mooi gebaar dat mij even alle zorgen 
omtrent onze pasta-avond deed vergeten…

Na	afloop	van	de	wedstrijd	Duitsland-Nederland	zag	
ik namelijk een geweldige geste van speler Virgil Van 
Dijk tegenover de Roemeense ref Hategan. Deze 

jonge scheidsrechter had 
in de rust de boodschap 
gekregen dat zijn moeder 
overleden was. Van Dijk 
nam onmiddellijk na de 
match even de tijd voor 
een paar troostende 
woorden ter attentie van 
de ref. Een gebaar van 
klasse op een moment dat 
zijn ploegmaats al aan het 
vieren waren. 

Ik wil jullie graag aansporen diezelfde klasse ook 
als scheidsrechter op het veld te tonen. De goede 
verstaander begrijpt onmiddellijk dat onze taak als 
scheidsrechter kansen genoeg biedt om dat zowel 
op als naast het veld te tonen. 

Vergeet daarbij de komende periode zeker niet om 
rekening te houden met de winterse omstandigheden. 
Check waar nodig zeker of de trainingen en/of 
wedstrijden wel degelijk doorgaan. 

Sta mij ten slotte toe jullie allen een fijne 
eindejaarperiode toe te wensen. 

Maak de komende weken voldoende 
tijd voor familie en vrienden; geniet 
van de rustmomenten, de kalkoen 
en de kroketjes en dan zie ik jullie 
graag terug in 2019.

BART ZEEBROEK  
VOORZITTER 

“Maak de komende 
weken voldoende tijd 
voor familie en vrien-
den. Geniet van de rust-
momenten.”
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Emblematisch...
Voor alle duidelijkheid: dat woord had ook ik nog 
nooit gehoord of gelezen, maar ik vind het ergens 
‘chique’ staan. Het komt niet uit één of ander weten-
schappelijk proefschrift, maar wel uit de commen-
taar van de verslaggever tijdens de wedstrijd Genk 
tegen Besiktas (43’ om precies te zijn) en betekent 
heel eenvoudig ‘kenmerkend’ of ‘typerend’. Of hoe 
voetbal soms tot wetenschap verheven wordt, daar 
waar het volgens mij veeleer gaat om inzet en emo-
tie en alles wat daarmee samengaat. Precies over 
dat laatste wil ik nog wel iets kwijt, voordat straks 
de Big Apple 2019 aankondigt, en omdat het leven 
meer is als brood en spelen.

Typerend voor het einde van het jaar is de opge-
klopte drukte. Moneytime zoals dat heet. Een periode 
waar reclame en publiciteit hoog oplopen met de 
laatste nieuwe CD’s (met oer-oude songs), de Kerst-
man die nog nét de Sint niet tackelt en de menu’s 
beoordeeld kunnen worden zoals in een voormalige 
TV-quiz ‘Hoger-Lager’.

Drukke periode ook op het werk. Veel dient nog 
afgewerkt voor de feestperiode, producten moeten 
dringend nog de deur uit, en klanten hebben maar 
één deadline: 31 december 2018. Zo herinner ik mij 
nog levendig bepaalde situaties van in de bank, waar-
bij bepaalde overschrijvingen absoluut nog moesten 
doorgaan, het kaskrediet diende opgebruikt door 
aankoop van een contingent vrachtwagenbanden, 
de stand van de portefeuille per 31/12 dringend 
gewenst werd, de notariële akte dringend diende 
gepasseerd, en ga zomaar door... Met andere woor-
den: op de werkvloer staan veel mensen niet te 
springen om dergelijke toestanden mee te maken, 
en ik heb daar het volste begrip voor. Hopelijk u 
ook, beste lezer.

December moet dus duidelijk de maand van de 
cadeaus zijn, of je dat nu wil of niet. Iedereen ‘moet’ 
erin mee, op zoek naar een geschenk voor peter of 
meter, vader of moeder, echtgeno(o)t(e) om daarmee 
te kunnen uitpakken. Op zich is daar niks mis mee, 
maar nu en dan binnenspringen onder het jaar bij 
oma is haar misschien veel dierbaarder dan het 

cadeau dat je in gedachten hebt. Een oprecht ‘dank 
je’ (ook al is dat zo moeilijk...) naar pa of ma toe is 
zo veel meer als dat rood bestrikt geschenk. Jullie 
zijn beter geplaatst dan ik om je echtgeno(o)t(e) 
eens speciaal te verwennen buiten de feestperiode 
met een onverwacht compliment of gebaar waar 
waardering uit spreekt. Dat is al veel meer dan dat 
flesje	dure	parfum	of	dat	nieuwe	hemd.	In	dat	kader	
past één van mijn levensmotto’s ‘Doe wél en zie 
niet om’ of nog ‘Wie geeft zal dubbel terugkrijgen’, 
en dan heb ik het heus niet over materiële zaken, 
integendeel.

Drukke periode ook voor studenten. Raar maar waar: 
zij doorprikken de schijnwereld van glinsterende 
kerstballen en opgeklopte commercie. Zij genieten 
het voorrecht in deze periode om zich te kunnen con-
centreren op wat voor hen belangrijk is: hun studie. 
Dat is de essentie. Daar hangt ook hun toekomst van 
af, en ieder rechtgeaarde student(e) zal dit beamen. 
Uit ervaring weet ik dat dit niet de aangenaamste 
periode is voor de hogeschoolstudenten, ook niet 
voor hun entourage. Maar op het examen zal straks 
niet de vraag gesteld worden hoeveel Kerstmarkten 
je hebt bezocht; zo simpel is dat.

En de jonge kinderen dartelen van 6 december naar 
Kerst toe, en genieten straks van een zorgeloze 
vakantie. Het weze hen gegund. Onbevangen de 
sfeer opsnuiven, je laten verrassen door gezelligheid 
en cadeaus (waarom niet!); je zou voor minder als 
volwassene even de klok willen terugdraaien.

Last but not least is dit ook een speciale periode 
voor de R’s en AR’s. Een terugblik over het voorbije 
jaar leert veel. Waar stond je op 1/1/2018 en waar 
sta je nu? Welke zijn je gezonde ambities voor vol-
gend jaar? Welke wedstrijd bleef je qua positieve  
ervaring bij? Waarom arbitreer je graag? Lees stuk 
voor stuk die vragen nog eens na en geef bij jezelf 
het antwoord; niemand kan dit in jouw plaats. Re-
flectie	vormt	de	basis	tot	succes,	en	het	is	dàt	wat	
ik	jullie	àllen	toewens!

Prettig eindejaar,

RONY’S CORNER
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COLUMN 1926
Vox Populi.
Ik heb steeds gewacht tot het juiste ogenblik om mijn artikel te schrijven. Maar dit ogenblik kwam 
nooit. Er is altijd een nieuwe ontwikkeling.

Mijn aandacht werd gescherpt door de brief van supporters van Zulte-Waregem aan de bond om 
eindelijk in te grijpen tegenover hen (de scheidsrechters) die de normale ontwikkeling van hun ploeg 
in de weg staan. In mensentaal uitgedrukt, denk ik dat de trainer van Waregem zegt: dat ik met mijn 
ploeg	in	de	onderste	regionen	sta,	kan	niet	anders	dan	dat	Waregem	het	slachtoffer	is	door	toedoen	
van scheidsrechters.

Hoeveel keer heb ik erop gewezen dat er niet op de scheidsrechters alleen moet geschoten worden. 
Zij zijn de uitvoerders. De opdrachtgevers en de lakeien zien na of de opdrachten worden uitgevoerd 
zoals opgedragen. De lakeien hebben nooit zelf beslissingen genomen zoals ze nu opgedragen zijn 
aan de scheidsrechters, maar zij zien er wel op toe. Het heeft zoiets van de stroper die boswachter 
wordt.

Wanneer de stem van het volk krijst, hoor ik nooit de stem van de opdrachtgever die de S. zou kunnen 
helpen. Zonder die ondersteuning wordt gesuggereerd dat de vox populi gelijk heeft.

Ik wachtte tot de vrijlating van scheidsrechter Vertenten om te schrijven. Ik las in “Het Laatste Nieuws” 
van zaterdag 17 november 2018 een fantastisch artikel van de hand van Hugo Camps. Dit artikel kan 
ik hier niet kopiëren zonder toestemming maar ik mag wel citeren:

“Vertenten	wordt	nu	beschouwd	als	volksvijand	maar	misschien	was	hij	ook	slachtoffer	van	een	cul-
tuur van corruptie en manipulatie. De witte ridders die vandaag hoog van de toren blazen, zijn ook 
producten van selectieve verontwaardiging. Wat mij stoort, is dat Bart Vertenten al veroordeeld is. Hij 
is geschandaliseerd voor het leven. Ik pleit Vertenten niet vrij, maar leedvermaak wijs ik af.” Tot zover 
Hugo Camps.

Het is niet mogelijk om te vechten tegen de bierkaai en als zoveel mensen over hetzelfde huilen, ben 
ik verschrikt. Ik kan niet alleen rationeel maar ook karakterieel niet meehuilen met de wolven.

De vox populi wijst ons op feiten die in hun kraam passen maar niet op het totale plaatje want dit gaat 
niet omdat het intellect ontbreekt en het elkaar ophitsen leidt tot dictatoriaal gezag. 

De groep wil altijd zo snel mogelijk handeling en afhandeling van de zaak. Remember  hoe Hitler, 
Franco, Mussolini en Stalin dat deden.

Ik hou niet van de aantijgingen van het volk. Het doet mij denken aan de witte ridders, ten tijde van 
Dutroux.  Mijn antwoord luidde steeds: “Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden”.

Ja, Bart Vertenten is vrij, maar hij zal steeds genoemd worden in woorden over omkoping. Hij heeft te 
dicht bij de zon gevlogen, dat is juist, maar kan hij ook veroordeeld worden? Dat is bijlange niet zeker. 
Daarvoor moet men eerst voorbij de advocaten van de beschuldigden o.a. Hans Rieder, de advocaat 
van Vertenten. Zijn laatste cartouche zal nog niet verschoten zijn.

Vandaag hoor ik via de media dat advocaat Luyckx, advocaat van een makelaar, meedeelt dat zijn 
cliënt	wil	optreden	als	spijtoptant	om	strafvermindering	te	krijgen.	Hij	zou	bekentenissen	afleggen	
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maar ook één en ander over het netwerk blootleggen. Zeker zitten er nu al velen met de billen dicht-
geknepen.

Wie wil er in de toekomst nog samenwerken met makelaars die niet alleen onwettig werken maar ook 
bereid zijn om te klikken in ruil voor strafvermindering.

Bart Vertenten zal zijn ontslag in de arbeidsrechtbank aanvechten wanneer bewezen is dat hij on-
schuldig is, maar zoals iemand vandaag schreef in de Morgen kan hij bij deze werkgever niet meer 
werken omdat hij als onbekwaam beschouwd kan worden omdat hij in de ogen van het volk niet meer 
te vertrouwen is.

Dat kan, maar ik stel vast dat na de actieve vorm van omkoping door spelers van Standard in de wed-
strijd	tegen	Waterschei,	de	schandaalfiguren	nadien	door	het	volk	niet	werden	geschandaliseerd:	ik	
spreek o.a. over Gerets, trainer Goethals en tutti quanti.

Voor het christelijke vlaanderen heb ik de boodschap in petto die ik niet heb uitgevonden: 

“Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.” (wordt wellicht vervolgd)

DANNY ROOSE 
ERE VOORZITTER
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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!

Niemand minder dan Johan Museeuw komt op 10 december zijn carrière toelichten in onze favoriete 
Bistro Van Gogh. Op de volgende pagina stellen we hem even aan je voor...

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 mogen 
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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Johan Museeuw 
Johan Museeuw komt op maandag 10 december langs op onze pasta-avond. U leest het goed, we konden 
opnieuw een topgastspreker strikken.

De “Leeuw Van Vlaanderen” was professioneel wielrenner van 1988 tot 2004, behaalde 113 zeges en is 
een legende in de Vlaamse Klassiekers. Hij behoorde in de jaren 90 op dat vlak tot de wereldtop. Onder-
tussen	heeft	hij	ook	een	eigen	racefietsmerk	op	de	markt.

Iedereen kent Johan Museeuw van z’n tijd bij Mapei en later bij Quickstep. Hij begon z’n carrière bij de 
ploeg ADRenting onder leiding van ploegleider José De Cauwer.

Zijn palmares en erelijst kunnen we niet helemaal oplijsten, maar wat dacht je van dit lijstje:

Wereldkampioen (1996), UCI Road World Cup (1995, 1996), Tour de France (2 ritten), Ronde van Vlaan-
deren (1993, 1995, 1998), Paris-Roubaix (1996, 2000, 2002), Amstel Gold Race (1994),…

Wil je alles te weten komen over de carrière van de “Leeuw van Vlaanderen”, schrijf je dan snel 
in voor onze pasta-avond. Tot 10 december!

Even voorstellen
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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 
deelnemers 27 euro pp, met als voorwaarde dat we met 20 deelnemers 
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
Hou rekening met eventuele afgelastingen bij slecht weer. Let er wel 
steeds op dat je de afgelastingen controleert via de website van Bel-
gianFootball ( http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen). Con-
troleer ook steeds of de afgelasting van toepassing is voor jouw catego-
rie.

NIEUWE CURSUS KANDIDAAT SCHEIDSRECHTER JANUARI
De volgende cursus gaat door telkens op zaterdagvoormiddag, 26/01, 
02/02 en 09/02, het examen vindt plaats op 16/02.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt door het Bureau Arbi-
trage ook overwogen om op vrijdagavond een cursus te laten doorgaan 
op een bepaalde locatie in West-Vlaanderen. Dit om tegemoet te komen 
aan eventuele onbeschikbaarheid op zaterdagvoormiddag.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op vrijdag 11 januari staat onze Nieuwjaarsreceptie op het program-
ma. Noteer deze avond dus met stip in je agenda. Benieuwd naar het 
woordje van de voorzitter, het jaaroverzicht, de voorstelling van de 
daguitstap, de lekkere hapjes en meer? Dan zien we jullie ongetwijfeld 
op onze receptie. Welkom om 20u00 in Bistro Van Gogh!

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 be-
kend. De tussenstand: 1. Bart Zeebroek (320) 2. Jasper Vitse (305) 3. 
Thomas Sanders (300) 4. Joachim Huyghebaert (300) 5. Yenley De-
maker (255)

RICHARD DOEVEN KRIJGT KANS ALS ASSISTENT IN 1P
Richard Doeven kreeg onlangs zijn eerste wedstrijd op de lijn in 1e Pro-
vinciale. Na een blessure knokte hij zich terug en mag nu dus ook op-
treden in 1ste Provinciale.
Veel succes Richard!
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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

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 DECEMBER 
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 prijzen 
uitgedeeld! De pronostiek van december kun je alvast invullen op www.
kvsoo.be/pronostiek.

TIPS DAGUITSTAP
De tips van onze daguitstap op zaterdag 18 mei 2019 zijn ondertussen 
al	flink	aangegroeid.

Bron, Gerstenat, Linksaf - einde straat, Beethoven, Coast to coast, 
Houtskool, JBL, Aalbeke, Jasper Sommers, Ster, Extreme, Sinds 1886.

Het programma krijgen jullie in primeur te zien op onze Nieuwjaarsre-
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www.bistrodemolen.be
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Een verslag door Richard Doeven.

Op Halloween-avond nam KVSOO het in Koksijde op tegen refs 
Westkust. En spoken dat deed het in het net niet uitverkochte 
Henri Houtsaegerstadion. De refs uit de Westkust hebben 
nog	steeds	angstdromen	van	het	flitsende	aanvalsspel	van	
de Oostendse refs, wat uiteindelijk resulteerde in een 0-5 
bolwassing voor de thuisploeg.

Coach Thomas Sanders wilde komaf maken met 2 magere 
seizoenen	en	haalde	flink	de	bezem	door	de	Oostendse	selectie.	Vernieuwing	en	verjonging	stonden	
centraal in zijn selectiepolitiek. In doel stond de vijftienjarige Jelle Doeven, die meteen zijn eerste clean 
sheet voor KVSOO haalde. Voor hem een viermansverdediging bestaande uit 3 achttienjarigen (Martijn 
de Langhe, Robbe Doeven en Demaker Yenley), aangevuld met de ervaren kapitein Joachim Huyghebaert. 
Ook op het middenveld heel wat jong talent met de 16 jarige Noah Helsmoortel, de 18 jarige Jasper 
Vitse, aangevuld met de ervaren Arjen Cordier en nieuwkomer Lode Marchand. In de aanval maakte de 
20 jarige pocketspits Jonas Debruyne zijn debuut. Naast hem opereerde tagetman Richard Doeven, die 
uit voetbalpensioen terugkeerde om de nodige dosissen ervaring toe te voegen aan al dat jong geweld. 
“Charlotte” Ren Adel Deparis nam op de bank plaats naast trainer Thomas Sanders, die haar de eerste 
helft onderhield in een masterclass tactiek.

De Oostendse 4-4-2 ging verschroeiend snel van start en duwde de gastheren meteen met de rug tegen 
het eigen doel. Na 8 minuten resulteerde dit in een eerste doelpunt, toen Richard Doeven een afval-
lende bal in het dak van het doel volleerde. Helaas werd de goal afgekeurd voor vermeend buitenspel. 
Twee	minuten	later	was	het	wel	raak.	Na	een	knappe	aanval	over	de	rechterflank	schoot	Arjen	Cordier	
raak. In de twintigste minuut stuurde Richard Doeven mooi Lode Marchand het straatje in, die op zijn 
beurt onbaatzuchtig de bal panklaar legde voor Jasper Vitse (0-2). Jasper Vitse had meteen de smaak 
te pakken en scoorde 100 seconden later nog eens, dit keer op aangeven van Jonas Debruyne (0-3). De 
Oostendse verdediging gaf ondertussen geen kans weg. De nul – drie tussenstand was een terechte 
weergave van de eerste helft en spontaan werd er in Koksijde vuurwerk afgeschoten uit dankbaarheid 
voor zoveel voetbalpracht.

In de tweede helft ging Oostende op zijn elan verder, terwijl ook “Charlotte” Ren Adel Deparis haar debuut 
maakte voor KVSOO. Arjen Cordier knalde een afvallende bal knap buitenkantje rechts in de winkelhaak 
(0-4) , Richard Doeven trof de doelpaal en Joachim Huyghebaert zag zijn trap op doel knap gepareerd 
door	de	lokale	doelman.	Het	slotakkoord	was	voor	Jasper	Vitse	weggelegd,	die	4	minuten	voor	affluiten	
de forfaitscore aantekende (0-5)

In de persconferentie na de wedstrijd sprak een glunderende coach Thomas Sanders de journalisten toe. 
We onthouden uit zijn woorden vooral dat “de plaatsen duur worden”, dat “ Kevin Debeuckelaeree en 
Jori Torreele het moeilijk gaan hebben om zich in de ploeg te spelen” en dat” Dingske niet gemist werd 
“ (de coach kon niet op de naam van Joshua Symoen komen).

Uiteraard ook dank aan het arbitrale trio bestaande uit Olivier Gillis, Carl Degraeve en Bernard De Langhe 
en aan de sympathieke collega’s van de refs Westkust voor het goede ontvangst.

Foto’s vind je op onze website en in onze Kustreffie!

Verslag Refswestkust - KVSOO
KVSOO bezorgt Refswestkust nachtmerries op Halloween
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Wat is je algemene ervaring als peter van een beginnende ref? Waarom 
begeleid je graag een nieuwe ref ? 

Toen ik begon aan mijn scheidsrechter carrière had ik veel minder begeleiding.  Het huidige ABC-sys-
teem	waarbij	je	eerst	met	een	opleider	van	de	provincie	op	stap	gaat	vind	ik	positief.		Je	fluit	zelf	één	
match en je bekijkt matchen van je collega’s.  Uit elke match kan je een aantal zaken halen voor jezelf.  
Veel	wedstrijden	bekijken	van	je	collega’s	die	net	een	niveautje	hoger	fluiten	dan	jijzelf,	kan	je	verder	
doen ontwikkelen tot een betere ref.  De beginnende refs weten door de begeleiding ook dat ze er 
niet alleen voorstaan.  Een peter die de nodige opbouwende feedback geeft kan van goudwaarde zijn.  
Want ook wij weten hoe het was toen we onze eerste wedstrijd voor de leeuwen werden gegooid.  
Door  een nieuwe ref te begeleiden draag ik mijn steentje bij aan een hopelijk nieuwe succesvolle car-
rière binnen onze prachtige hobby.

Hoe komt het dat heel wat mensen uit het onderwijs actief zijn in de arbitrage-wereld ? 

De combinatie onderwijs – scheidsrechter komt inderdaad regelmatig voor.  Een echt verband merk 
ik niet meteen, want in mijn ogen is het niet volledig hetzelfde.  Het onderwijs is de laatste jaren zo 
geëvolueerd dat je als onderwijzer niet meer gewoon de strenge leerkracht bent die het beter weet.  

Ik vermoed wel dat we de ideale momenten vrij hebben om te arbitreren. Het rechtvaardigheidsge-
voel zal bij iedereen ook wel een reden zijn.  Als leerkracht heb ik soms het gevoel dat onze eerste job 
niet meer onderwijzen is, maar dat we de jongeren ook een opvoeding moeten meegeven.  Op een 
voetbalveld hebben sommige spelers ook een opvoeding nodig !

Wat is je favoriete oefening en je minst favoriete oefening op training ? 

Mijn favoriete oefening is de yoyo-test.  Ondanks ik daar niet de uiterst hoge snelheden haal, kan ik 
mezelf blijven uitdagen om tot het uiterste te gaan.

Mijn minst favoriete oefening zijn de momenten buik- en armspieren onder leiding van onze voorzit-
ter.  Toch ben ik er volledig mee akkoord dat het niet enkel maar lopen is dat we moeten doen.  We 
moeten ons volledig lichaam in goede conditie houden.

Welke gastspreker is jou de voorbije jaren het meest bijgebleven ?

De meest memorabele gastspreker is toch Yves Vanderhaeghe.  Dan spreek ik zeker niet over een 
positieve ervaring.  De manier waarop hij zich als een ‘calimero’ gedroeg, enerveerde me enorm.  Ge-
lukkig rondde de voorzitter tijdig het gesprek af.

Als je de perfecte assistent-scheidsrechter zou mogen beschrijven, welke capaciteiten moet 
hij/zij dan bezitten ?

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 Arjen Cordier
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Een perfecte assistent-scheidsrechter voor mij is een scheidsrechter die mee verantwoordelijkheid 
opneemt.  In mijn woordje vooraf benadruk ik het belang van ‘het team’.  Je stapt tenslotte het veld op 
als een team en gaat er ook samen af.  

Naast verantwoordelijkheid te nemen heeft een perfecte AR voor mij ook een prima fysiek en een 
elegante stijl in het vlaggen.  

Het voetbalwereldje werd de voorbije weken opgeschrikt door een schandaal. Welke indruk 
maakt dit op je ? 

Het schandaal kwam voor mij echt wel als een donderslag bij een helder hemel.  Zelf vind ik ook wel 
dat de voetbalmakelaars enorm veel macht hebben in het huidige topvoetbal.  De info die we nu 
weten is wellicht nog maar het topje van de ijsberg. Ik denk dat we als gewone mens zeker niet alles 
weten.  

Het grootste schandaal vind ik toch wel de verdenkingen op twee refs waar heel veel collega’s naar 
opkeken. Het is een schok die in ons klein wereldje rondging, maar we zullen de rug wel rechten.  
Oordelen over collega’s waarbij we niet beschikken over alle info is niet correct, al moeten ze wel een 
grondige reden hebben gehad om hen op te pakken.  

Wat is volgens jou je grootste sterkte als scheidsrechter ? 

Zelf ben ik niet van de grootste.  Dat is iets dat zeker in mijn nadeel speelt.  Door een goede plaatsing 
en verplaatsing en het spel van kortbij te volgen kan ik zonder problemen mijn beslissing verkopen.  

Als je ooit in 1 stadion naar keuze een wedstrijd zou mogen fluiten, welk zou het zijn?

Als	ik	toch	mag	kiezen	zou	ik	kiezen	voor	‘Anfield	Road’.		Ik	kan	me	probleemloos	inbeelden	dat	het	
een kippenvelmoment moet zijn om niet alleen tussen al deze topspelers te lopen, maar vooral dat 
het publiek alles en iedereen in vervoering brengt.  De gezangen die van de tribune rollen en de sup-
porters die bijna op het speelveld zitten zorgen ervoor dat het een prachtig geheel vormt.

Er bestaan nu enkel gele en rode kaarten. Zou je voorstander zijn van nog een bijkomende 
kaart met als sanctie een tijdstraf, zoals onder meer in de hockey ? 

Aan het kaartensysteem zou ik  niet meteen iets veranderen.  Hoe meer kaarten, hoe meer verschil 
er zal zijn tussen de verschillende refs.  Ook nu merk je  dat collega’s sneller of minder rap een gele 
kaart geven of naar de achterzak grijpen. Waar ik wel voorstander ben is de middelen die erbij komen 
voor de refs.  De ontwikkeling met onder meer de VAR die we nu maken is positief, want met al die ca-
mera’s in het  betaald voetbal wordt elke fase tot in detail extra uitgelicht en dat maakt een ref kwets-
baarder.   Zelf zou ik naast de VAR ook opteren voor doellijntechnologie.  Daar heb je geen grijze zone 
in.  Het is ofwel doelpunt ofwel niet.  Ik denk wel dat we alle hulpmiddelen die er zijn moeten kunnen 
gebruiken in ons voordeel.

Wie wil je graag het vuur aan de schenen leggen en welke vraag wil je hem/haar zeker vragen ?

Ik zou graag Thomas Sanders nomineren.  Enkele jaren geleden maakte hij de overstap van 
scheidsrechter naar assistent-scheidsrechter.  Indien hij niet zou overgestapt zijn naar de lijn, waar 
had hij zichzelf nu zien staan?

RICHARD DOEVEN 
HUISJOURNALIST
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PRONOSTIEK
Geef nu je pronostiek in voor december op www.kvsoo.be/pronostiek, of geef onderstaand ant-
woordformulier in op de volgende ledenvergadering (pasta-avond). 

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

Tussenstand:

Barcelona - Tottenham Hotspur

Liverpool - Napoli

Ajax - Bayern Munchen

Valencia CF - Manchester United

Manchester City - TSG 1899 Hoffenheim

Club Brugge - Atlético Madrid1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Aantal doelpunten

Champions League - 11/12/2018 Naam:

Geert Meeschaert 41

Filip Dehondt 39

Manfred Brengman 28

Gino Vyvey 25

Steve Declerq 24

Thomas Sanders 21

Marc Deschuytter 19

Rony Callewaert 16

Nick Senecaut 12

Jasper Vitse 12

Yenley Demaker 9

Joachim Huyghebaert 3

Nick Senecaut 3

Kevin D’hondt 3
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DE KUSTREFEREE

Jaargang 93 - December 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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