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Vergadering (cursus)
Maandag 11 februari - 20u00

KVSOO Nieuws

Cursus

Pauze

Woordje van de voorzitter

Quiz

Welkom vanaf 19u45
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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden

Een snelle terugblik op 2018 doet mij geloven dat 
het op vele vlakken een geslaagd jaar werd. 

Ik stel vast dat onze vergaderingen en gastsprekers 
steeds de nodige mensen konden overtuigen even 
langs te komen op maandagavond. Ik denk daarbij 
spontaan aan de komst van Jens Almey die ons wist 
te boeien met zijn kunstjes op het ijs, maar ook aan 
talent van eigen bodem met internationaal judoref 
Val Van Neste. Stuk voor stuk kregen we mensen 
over de vloer, gebeten door de 
microbe van hun sport en met 
een verhaal vol passie. 

Ook ons extra aanbod 
activiteiten kon steeds op de 
nodige steun rekenen. Onze 
daguitstap van mei werd mede 
dankzij het prachtige weer een 
voltreffer van formaat. 

Ondertussen verwelkomden 
we met Jelle, Robbe en Bernard drie nieuwe refs 
die volop genoten van hun eerste matchen als ref! 

En net toen we allen dachten dat we in vakantie 
konden gaan, mochten we met Kevin Debeuckelaere 
mee de promotie naar betaald voetbal vieren. Op 
die manier beleefden we niet alleen nog een druk 
maar ook een leuk seizoenseinde. De promoties van 
onze andere leden uiteraard ook niet te vergeten. 
De toekomst oogt mooi. Het wordt een blijvende 
uitdaging om die verder uit te bouwen en de 
begeleiding misschien wel nog meer te verfijnen. 
We zijn er alleszins druk mee bezig.

De zomer zorgde gelukkig voor de nodige rust en ook 
de eerste seizoenshelft van 2018 mocht gezien zijn. 
Dit keer volgden met Jonas, Tom, Lode en Charlotte 
vier kandidaten de cursus kandidaat-ref. Ook zij zijn 
bijna allemaal druk aan de slag. Kanttekening bij dit 
alles was helaas de immense media-aandacht voor 
een bommetje binnen de voetbalwereld waar ook 
wij als refs van moesten bekomen. Laat ons hopen 

dat we ook daar snel duidelijkheid over krijgen en 
de échte schuldigen gestraft worden. 

Toch denk ik dat 2018 voor de KVSOO een goed jaar 
werd. Ik hoef u dus niet te zeggen dat voor u een 
tevreden voorzitter staat. De weg die de KVSOO de 
voorbije jaren aflegde, is er één waar hij tevreden 
op terugkijkt. Samen met jullie zijn we erin geslaagd 
om van de KVSOO een vereniging te maken die ver 
buiten onze provincie gekend is, waar het aangenaam 
vertoeven is en waar de mix van jong en minder 
jong mooie resultaten oplevert. 

Onze manier van werken slaat 
blijkbaar aan. Ik wil jullie dan 
ook eens danken voor het 
vertrouwen dat we daarvoor 
krijgen. Graag dank ik daarbij 
ook de andere mensen van het 
bestuur die zich inzetten waar 
mogelijk. Verder wil ik mijn 
waardering uitdrukken voor de 
sponsors die onze vereniging 

dat duwtje extra in de rug geven. En ook onze trouwe 
kompanen van onze favoriete Bistro Van Gogh, 
Wim en Maité, helpen er mee voor zorgen dat de 
KVSOO-puzzel in elkaar valt.  

2019 brengt straks wellicht de grootste uitdaging 
voor een vriendenkring als de onze. Met de PAV aan 
zee krijgen we de kans de arbitrage binnen onze 
regio de nodige aandacht te geven. 

Ik kijk dan ook erg uit naar ons evenement en ben 
ervan overtuigd dat het enthousiasme en de passie 
van onze vriendenkring in 2019 zijn hoogtepunt zal 
kennen op 30 augustus.

Op een sportief en gezond 2019!

#forzakvsoo

BART ZEEBROEK  
VOORZITTER 

“2019 brengt straks 
wellicht de grootste 
uitdaging voor een 
vriendenkring als de 
onze.”
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Money time...

De maanden december en januari blijken voor ieder-
een een periode van het nieuwe begin. En terecht: 
respect voor de nieuwe doelen, gaande van meer 
gaan trainen tot een streven naar enkele kilootjes 
minder, tot een gezonder eten en ga zo maar door. 

Ik ben zeker nog andere van jullie waardevolle voor-
nemens vergeten te vermelden, beste lezers, waar 
voor excuses. Vul dit gerust verder aan en ga dit 
bij jezelf na, en lees rustig verder... Stuk voor stuk 
valabele doelen om na te streven, zo blijkt volgens 
jouw zelfreflectie. Lees vooral niet verder als je niet 
antwoordt op voorgaande pertinente vraag. 

Zeker als sportmens! Lees je toch nog verder?

En lap: daar hebben we het meteen! Voor je het 
weet, staat de dagteller op 31/1/2019. Februari 
biedt zich aan en stelt je voor de spiegel: wat heb 
jij van je voornemens al ingevuld in het nieuwe 
jaar? Dat is voor sommigen niet confronterend, 
maar voor anderen misschien wél... Of we gaan  
gewoon dezelfde weg als in het voorbije  jaar qua 
persoonlijke inzet. Of gaan we lopen bij een kijkje 
in de spiegel met voornemens?

Om maar te zeggen dat arbitrage niet zomaar een 
vrijblijvende hobby is. Hoegenaamd niet! 

Op 22 december 2018 (ik ben heus geen opa die 
ouwe koeien uit de sloot haalt ...) was in Tubeke ook 
de boodschap duidelijk voor de beloftevolle refs: 
wie niet slaagde in de praktische looptesten kon 
zich meteen ‘vrij melden’ – lees ‘niet gewenst’ - voor 
een toekomstige en leerrijke ervaring in Knokke. 
Duidelijker kan moeilijk! 

Inzet en resultaat lonen als R en AR. Laat het ons 
daarbij vooral niet hebben over één en andere functie 
binnen een bestuur van een vriendenkring van refs 
(in sommige betreurenswaardige wandelgangen: 
‘Niet moeilijk, want...’).

Dit doet niets ter zake. Bovendien kan ik me  
mogelijks voorstellen dat een ref zich niet geroepen 
voelt om tot bestuur ‘te moeten’ toetreden. Sta me 
ook toe te zeggen dat het voor een bestuur van een 
vriendenkring van referees geen evidentie is om alle 
posten deskundig in te vullen. Tijd is voor iedereen 
kostbaar, en praktische omstandigheden tellen echt 
(zowel op studiegebied als op sociaal vlak). 

It’s money time! 

Ga voor die spiegel staan en ga er desnoods  
tegenaan. Voor allen: de volgende maand is de 
belangrijkste in jullie R/AR-loopbaan. Wees daarvan 
overtuigd!

RONY CALLEWAERT 
REFEREE OBSERVER  
WEST-VLAANDEREN

RONY’S CORNER
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COLUMN 1926
Terug in de tijd.
Ik heb mijn pen een beetje laten scherpen om datgene uit te drukken waarvan ik hoop dat men erover 
zal nadenken maar waarvan ik ook weet dat het ijdele hoop is.

Het arbitreren heeft zich laten meeslepen in een chaotische stroom van streven naar juistheid. Ik lees 
af en toe nog wat het volk, dat niet gestoord is door veel hersenactiviteit, schrijft over beslissingen van 
de S. of de VAR. Wordt er nu minder gediscussieerd dan vroeger? Ik dacht het niet . Alles eindigt in de 
primaire gedachte dat als mijn ploeg niet de volle buit wint, dit te wijten is aan beslissingen die genomen 
zijn om het succes van mijn ploeg te fnuiken. Op alle vlakken en alle niveaus wordt zo gedacht. Het was 
de schuld van de Joden, van de communisten, als het slecht  weer was van de socialisten, van de syndi-
calisten, van de homo’s, maar altijd de schuld van iemand anders. Dus ook in het voetbal. Dat die manier 
van denken nog gesteund wordt, ja zelfs geprovoceerd wordt door bestuursleden van de top in België, is 
hallucinant. Het is altijd de schuld van de arbitrage als hun investeringen (transfers) niet renderen. Ook 
de pers doet zijn duit in het zakje. Spelers die aan de tegenstrever hangen in duels, zijn maar gewone 
zaken die bij het spel horen, maar o wee als het slachtoffer zich lostrekt van zijn belager. Dan zijn de 
lenzen vooral gericht op de armen of elleboog die wel eens zijn tegenstander zouden hebben geraakt.

Typische onderwijssituaties: de eerste overtreding wordt niet bestraft maar de reactie des te meer met 
in het voetbal kaarten tot  gevolg. Ja, rode kaarten worden gevraagd. Is er nog nooit gedacht aan het feit 
dat een speler die vlug geïrriteerd geraakt door aan de kledij hangende spelers, veel meer het slachtoffer 
is dan anderen. Het zou mij verwonderen als de belager de opdracht niet zou gekregen hebben om de 
“elleboogstoot” te provoceren en zodoende als ploeg een tijd met een man meer te kunnen spelen. Als 
het slachtoffer zich niet, al dan niet brutaal, lostrekt, gaat de S. dan optreden met een sanctie t.o.v. de 
hangende speler? Zelden zal hij het doen, met als gevolg dat de overtreder nog een keer zal proberen 
de rode kaart uit te lokken.

Daarvoor moet je natuurlijk kunnen arbitreren; moet je kunnen vooruitdenken. Dat is nog wat anders 
dan vliegwerk. Als je goed kunt vliegen, moet je aan atletiek doen en als je een mooie look hebt, kun je 
beter op de catwalk lopen.

Wat mij in het recente verleden zwaar  gestoord heeft, zal ik nu uiteenzetten:

het is zeker op hoger niveau steeds de gewoonte geweest dat het leidend trio na de wedstrijd een maaltijd 
werd aangeboden op restaurant. Omwille van het feit dat er gedacht werd dat de S. zich daardoor zou 
kunnen laten beïnvloeden werd gezegd dat dit niet meer mag. De S. kreeg nog (meestal een koude 
schotel) in de instelling van de thuisploeg. Dit werd ook afgeschaft en de S. krijgt nog een pistolet in zijn 
badkamer. Ook de nazichter die dikwijls van even ver komt als de S. krijgt zijn pistolet. Is dat het dan? 
Is dit de maatregel die alles clean zal houden? Het verwondert mij niet dat deze maatregelen er komen 
door toedoen van zij die het contact na de wedstrijd als tijdsverspilling zagen. Het volk denkt steeds 
dat de ontvangsten op Anderlecht en Standard uitmuntten in kwaliteit en gezelligheid. Niets is minder 
waar. Ik denk met veel plezier terug aan de avonden in Brugge, Gent, in Lokeren, in Diest, in Lommel, in 
Waregem, in Oudenaarde. Persoonlijke vriendschappen zijn daar ontstaan en denk je dat die mensen 
die de scheidsrechter begeleidden na de wedstrijd ook maar één compensatie verwachtten voor hun 
aangeboden maaltijd?
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De slinger is sinds enige tijd doorgeslagen in de richting dat de S. niet te vertrouwen is. Maaltijden na de 
wedstrijd, waarvoor is dat nodig?

Het volk vindt dat een goede maatregel. Zijn de scheidsrechters nog niet tevreden met hun Rolex rond 
de pols? De slinger is teruggeslagen en zij die de arbitrage in goede banen moeten leiden, doen daar 
wellustig aan mee.

Terug in de tijd. Scheidsrechters kregen 50 jaar geleden ook hun pistolet in de kleedkamer. Dat er zovelen 
van onze leiders voor de S. geijverd hebben dat ze na de wedstrijd beter moesten ontvangen worden, 
wordt nu door een “simpele” beslissing van de tafel geveegd.

De scheidsrechters die nu beginnen, weten niet beter. Zij vinden alles normaal. Misschien zullen ze ook 
vinden dat het normaal is dat er voor een pakje boter en een brood gearbitreerd wordt, zoals onze col-
lega’s tijdens de oorlog.

Maar pas op van die scheidsrechters die niet te betrouwen zijn. Misschien moet ook hun bankrekening 
nagegaan worden om te kijken of ze clean zijn. Of misschien vertonen ze wel teveel uiterlijke tekenen 
van welstand. Te vaak een nieuwe auto of een nieuw pak. En de S. hij ploegde voort. Dat is ook het re-
sultaat van geen personaliteiten meer in de arbitrage te dulden. Enkel het technische en de juistheid is 
nog belangrijk. Schaf de scheidsrechter  gewoon af en laat alles beslissen door een computer. Ik hoor 
nu al dat de S. verplicht zou moeten worden om de beslissingen van de VAR uit te voeren.

Oh ja, er wordt weer gepleit om spelers uit de hoogste reeksen als VAR te laten optreden. Vormer zei 
dat ze hem met een 6-tal jaar eens mogen bellen.

Toen ik nog arbitreerde, heeft men dit ook betracht, maar de spelers zouden te weinig verdienen, vonden 
ze om S. te zijn na hun carrière.

Veel blabla ja en denk je dat dit nu anders zal zijn dat spelers na de carrière VAR zullen spelen. Ja? Slaap 
verder.

DANNY ROOSE

ERE VOORZITTER

12 



13



Op zaterdag 18 mei 2019 trekt een bus vol KVSOO’ers er weer op uit. Jaar na jaar proberen we als bestuur 
een mooie dag in elkaar te steken met voor ieder wat wils. Hieronder kan je het programma vinden.  
Concrete informatie om in te schrijven vind je op de volgende pagina

 

08:00

Verwelkoming aan Bistro Van Gogh. Start zoektocht: ‘Ik wil 
mee op daguitstap’. Formule: de deelnemers gaan aan de 
hand van tips (foto’s, omschrijvingen, raadsels … ) op zoek 
naar de locatie waar de bus vertrekt.Op hun zoektocht naar 
de bus is er een glas fruitsap, een tas koffie en twee boter-
koeken voorzien.

09:45 Vertrek bus op locatie X naar Nieuwpoort

10:30

Inscheping op de Seastar in Nieuwpoort voor het IJzertocht 
arrangement De Strooper. Samen ontdekken we de charmes 
van de Westhoek en genieten we van de finesses van haar 
streekproducten.Tijdens de vaart midden de Vlaamse pol-
ders genieten we van geurige koffie met een assortiment 
van Destrooper koekjes. (Ook de mogelijkheid om een pittig 
streekbiertje te drinken)

12:30 Aankomst in Diksmuide met een streekeigen broodjeslunch 
aan boord. (drank bij de broodjeslunch is NIET inbegrepen)

13:30 Vertrek met de bus van Diksmuide naar Lo.

14:00

Bij aankomst in het pittoreske Lo doet de meester-koekjesbak-
ker van Destrooper ons watertanden. We brengen een bezoek 
aan het bezoekerscentrum van Destrooper met een gids.

In het bezoekerscentrum wandelen we door het rijke 
verleden van Jules Destrooper en komen we te weten hoe de 
koekjes precies gebakken worden. We komen alles te weten 
over de oude familierecepten en de huidige productiepro-
cessen. We krijgen natuurlijk ook de gelegenheid om het 
koekjesgamma uitgebreid te proeven.

16:00 Vertrek met de bus aan het bezoekerscentrum Destrooper 
naar Watou.

DAGUITSTAP 2019  zaterdag 18 mei 2019  
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JE KAN JE NU INSCHRIJVEN OP ONZE WEBSITE
WWW.KVSOO.BE/DAGUITSTAP2019

16:30

Bezoek aan brouwerij St.Bernardus in Watou.

De brouwerij onderging de laatste jaren een grondige 
gedaanteverandering. Met de aanleg van het hoppeveld vlak 
naast de brouwerij, de bouw van nieuwe magazijnen, een 
authentiek degustatiezaaltje werd de brouwerij vervolledigd.

Met een geschenk voor iedere bezoeker!

Programma zie website.

18:00 Vertrek met de bus vanuit Lo naar Avanco Adventure in Aal-
beke.

19:00

Aankomst in Aalbeke en start teambuildingactiviteit ‘Avanco 
Extreme Referee Challenge’. Heel leuke activiteit en haalbaar 
voor iedereen.  De activiteiten zijn zo opgebouwd dat ieder-
een zich wel kan nuttig maken en bewijzen, de ene is sterk 
terwijl de andere slim is…Alles is nodig in het team. Elk kan 
zijn of haar kwaliteiten aan bod laten komen en streven naar 
de overwinning.

20:30
Barbecue in het saloon van Avanco beach! Bij mooi weer kun-
nen we ook buiten zitten aan het strand.

Formule  Barbecue zie website!

22:00

Vertrek de bus aan Avanco Aalbeke naar Oostende.

Op de bus sluiten we af met ‘Grote KVSOO tombola’ onder 
leiding van ons tombalameisje Tahnee!

Aankomst voorzien om 23:00

Praktisch
Leden van de vriendenkring + partner / kinderen betalen 60 euro per 
persoon. Niet-leden en andere vergezellende familieleden: 85 euro 
per persoon. Het inschrijvingsgeld kan gestort worden op ons rek-
eningnummer: BE52 7512 0717 9209 met mededeling “DAGUITSTAP 
2019 – NAAM + AANTAL PERSONEN”.

15
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#Fluo
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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 20 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 startte op zaterdagvoormiddag 02/02 in Bistro Van 
Gogh, Oostende. De volgende lessen gaan door op 09/02 en 16/02. Het 
examen vindt plaats op 16/02. De cursus gaat van start met een 5-tal 
nieuwe kandidaten! Dit onder leiding van opleider Rony Callewaert,  
bijgestaan door bestuursleden Joachim Huyghebaert en Kevin Debeuck-
elaere.

VERPLICHTE CURSUS
Op maandag 11 februari gaat er opnieuw een verplichte cursus door. 
Dit ter vervanging van de ledenvergadering. De cursus start om 20u en 
wordt gegeven door opleider Rony Callewaert. 

Aansluitend wordt er een kleine quiz georganiseerd om de kennis te 
testen. Uiteraard vergezeld van de nodige drankjes!

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 584 ptn; 2. Jasper 535 ptn; 3. Joachim 
497 ptn; 4. Thomas 466 ptn; 5. Jan 414 ptn;

PROMOTIENIEUWS
Na Richard Doeven kregen ook Jasper Vitse en Yeney Demaker te horen 
dat ze een stapje hoger mogen zetten in hun nog prille scheidsrech-
terscarrière. Jasper Vitse kreeg ondertussen zijn eerste wedstrijden in 
2e Provinciale. Yenley startte onlangs in 3e Provinciale! Proficiat en veel 
succes jongens!
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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 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 10/08 Fysieke testen Amateur 

ZA 24/08 Fysieke testen provincie

VR 30/08 PAV (Oostende!)

Agenda 2018 - 2019        www.kvsoo.be/agenda 

PRONOSTIEK FEBRUARI 
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 februari kun je alvast invullen op www.
kvsoo.be/pronostiek.

VERPLICHTE CURSUS OP MAANDAG 11/2

Hierbij wordt ieder lid uitgenodigd tot voormelde cursus die uit twee 
delen bestaat. In deze sessie wordt o.a. het aspect racisme tijdens een 
voetbalwedstrijd behandeld, en vooral ook de manier waarop de wed-
strijdleiding hiermee dient om te gaan. Het tweede deel handelt over de 
contacten tijdens de match. Aan de hand 15 visuele cases wordt duide-
lijk gemaakt of het in bepaalde gevallenover ‘geen fout’ gaat, over een 
‘onvoorzichtigheid’, dan wel ‘een roekeloos optreden’ of een actie
‘met buitensporige kracht’. Bedoeling van deze cursus is om de unifor-
miteit binnen de arbitrage  verder aan te zwengelen en op een gepaste 
manier de diverse fases in een wedstrijd correct te kunnen beoordelen.
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#Nieuwjaarsreceptie
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www.bistrodemolen.be
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Enkele jaren geleden maakte jij de overstap van scheidsrechter naar 
assistent-scheidsrechter.  Indien je niet zou overgestapt zijn naar de lijn, waar had je zichzelf nu 
zien staan? (plus waarom maakte je die keuze, heb je ze ooit beklaagd, ...)

Ik denk dat ik ondertussen wel in de Provinciale reeksen zou fluiten. Ik heb echter nooit eerste ploegen 
gefloten: Ik bleef wat hangen bij de reserven. Daar had ik soms moeite om me te manifesteren, of zo-
als Danny Roose het zou zeggen: ik was te ‘braaf’. Mario Carette zei me dat ik het goed zou doen op de 
lijn, toen hij me eens aan het werk zag. Uiteindelijk trok dat me over de streep om assistent te worden. 

Met mijn ervaring in Nationale, die ik nu al heb opgebouwd denk ik wel dat ik nu vlot zou kunnen fluiten 
in Provinciale. Ik ga immers wekelijks op pad met topscheidsrechters en leer zo veel bij, nog steeds.

Wat is het grote verschil voor de (assistent) scheidsrechter tussen het voetbal in de provinciale 
reeksen en in de nationale reeksen (niveau, beleving, gezeur, verplichtingen, ontvangst, …)

In Provinciale is het naar mijn aanvoelen iets ‘amicaler’, waar het in Nationale echt om ‘big business’ 
gaat. De druk is er hoger en uiteraard is er qua tempo en kwaliteit een groot verschil. Gezeur is van alle 
niveau’s en eigen aan het voetbal. De ene trainer roept harder dan de andere. Die ene supporter langs 
de zijlijn hoor je dan weer beter dan een hele spionkop. In nationale heb je ook een ontmoetingsplaats 
waar we in alle rust samen kunnen komen. In de Nationale reeksen krijg je ook veel bekende gezichten te 
zien. Ex voetballers bijvoorbeeld die een niveau lager uitbollen, of die ondertussen trainer geworden zijn.

Waarom wordt een assistent-scheidsrechter die doorbreekt naar het nationaal voetbal niet 
gehuldigd door de vriendenkring, en de gewone scheidsrechter wel ?  Zijn de vriendenkringen 
minder trots op hun AR’s ?

Dat is volgens mij zeker niet het geval. Onze vriendenkring spendeert zeker de nodige aandacht aan 
elke promotie, op elk niveau. Maar als je spreekt over een ‘promotiereceptie’: vroeger was er een pro-
motiefeest voor refs die naar 4de Nationale, en assistenten die naar 3de Nationale promoveerden. Het 
is uiteindelijk ook een keuze van de promovendus om al dan niet een feestje te geven. Toen Kevin en 
Brecht samen promotie maakten hebben ze samen een feestje gegeven. Ik zelf maakte destijds pro-
motie naar 3de Nationale halfweg het seizoen, waardoor er niet echt gelegenheid voor een feestje was. 
Dat was ook het seizoen waarna een hele hervorming gebeurde. Momenteel is er een nieuwe afspraak 
tussen de West-Vlaamse vriendenkringen om feestje te geven bij promotie naar het betaalde voetbal 
voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Ik hoop dat ik nog een feestje mag geven als ik naar 
het betaald voetbal promoveer ;).

Je zit in het bestuur van de vriendenkring.  Hoe word je bestuurslid, immers, er zijn geen verkiez-
ingen voor voorzitter en  bestuursleden. Trouwens, waarom zijn er geen verkiezingen ?

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 Thomas Sanders
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Ik werd bestuurslid doordat ik de vraag kreeg van het toenmalige bestuur, specifiek omdat ik de ‘digitale’ 
presence van de KVSOO iets kon bijbrengen. En ik denk dat het zo al een hele tijd gebeurt. 

Ik heb zelf in ieder geval nog nooit zo’n verkiezing meegemaakt. Als bestuur proberen we onze leden 
actief te betrekken bij de organisatie van onze activiteiten. Denk maar aan de succesvolle finaledag, en 
nu ook de PAV die weer aankomt. Daar zien we als bestuur mogelijke kandidaten om de opvolging en 
toekomst van onze vriendenkring te verzekeren. Die mogelijke kandidaten worden intern besproken en 
indien we het erover eens zijn stellen we de vraag aan die persoon. Die moet dit uiteraard ook willen! Tot 
op heden hebben we nog nooit deze vraag gehad en hebben we daar niet echt bij stilgestaan. Als blijkt 
dat dit een vraag is van onze leden, moeten we het er misschien eens over hebben. Onze vriendenkring 
heeft steeds zo gewerkt en werkt volgens mij prima op die manier!

Als je een kort pleidooi zou mogen houden voor onze leden om AR te worden, welke inspirerende 
woorden zou je gebruiken ?

Je bent nooit meer alleen: je gaat altijd op pad met 2 collega’s, die je al dan niet goed kent. Er gaan veel 
deuren voor je open en je komt snel op plekken waar je (in mijn geval) als scheidsrechter misschien 
niet zal geraken. Een eenvoudig voorbeeld: Ik denk maar aan het omkleden in het Jan Breydel stadion, 
voor een beloftenwedstrijd. Denk goed na over je carrière als scheidsrechter. Maak echter niet te snel 
de keuze voor de lijn, ook niet na een tegenslag. Ervaring als scheidsrechter is zeer belangrijk vind ik. 
Ik heb zelf 7 seizoenen gefloten bij jeugd en reserven en kreeg daar de bagage die me toeliet om snel 
progressie te maken op de lijn.

Als je als AR langs de lijn staat, sta je ook dicht bij het publiek.  Wat is het grappigste dat je ooit 
gehoord hebt ?

Ik kan me vaag een opmerking herinneren over die mooie oranje Patrick schoenen. Ik kan je verzekeren 
dat je als assistent soms moeite hebt om je in te houden, bij de vele reacties van de supporters. Ook al 
vervallen die soms in de vele cliché’s: de “Goed gevlagd Patrick”, heeft ondertussen plaats geruimd voor 
iets gerelateerd aan de VAR of een horloge. Het moment dat mij het meest bijblijft was een eindronde-
match op Aalst (2e Amateur toen). In een zo goed als volzet stadion bevond de spionkop zich vlak achter 
mij. Toen ik kort na elkaar 3 beslissingen nam in het nadeel van Aalst vloog er één goed gemikt bekertje 
bier pal in mijn nek. Ik was kletsnat. Op dat moment was het vervelend, maar achteraf gezien vrij grappig.

Stel dat onze vriendenkring morgen een anonieme gift krijgt van 10.000 € .  waaraan zou jij dit 
geld prioritair willen spenderen ? (en waarom)

Ik zou het volledig investeren in een mooie digitale campagne om nieuwe scheidsrechters te rekruteren. 
Er moet dringend geïnvesteerd worden in meer campagne. Het aantal scheidsrechters is een groot 
probleem. Op elk niveau.

Ooit komt er een einde aan je eigen scheidsrechter carrière.  Zou je later graag opleider worden 
?  Zou je op een andere manier in het wereldje willen blijven (ontvangst doen in een club, ….)

Die beslissing lijkt me al genomen. Als ik ooit stop, verdwijn ik uit de arbitrage. Maar je weet natuurlijk 
nooit. De vriendenkring zal ik uiteraard niet snel achterlaten.

Je hebt jaren mee wedstrijden geleid in het befaamde internationale knapentornooi in Oostende.  
Welke spelers die later doorgebroken zijn heb je allemaal afgevlagd voor buitenspel ? Wie maakte 
het meeste indruk op je ?  
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Ik herinner me het meest Charly Musonda Jr. die ik in een paar wedstrijden zelf aan het werk mocht zien. Een niveau 
apart, indrukwekkend. Jammer dat hij nog niet echt helemaal doorbrak. Ik zou eigenlijk eens moeten opzoeken 
wie er de jaren waar ik er floot allemaal speelde, want eerlijk gezegd heb ik dat niet echt gevolgd. Zeer jammer 
dat het tornooi niet meer doorgaat. Het is steeds een leuke 3 daagse met onze vriendenkring. Wat een sfeer! 

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

Ik wil graag Dean Praet het vuur aan de schenen leggen: Heb je spijt van je beslissing om te stoppen als 
scheidsrechter, en kom je ooit terug?

RICHARD DOEVEN 
HUISJOURNALIST

25



#KVSOOonTour
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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. 

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

De tussenstand vind je op de website!

Ajax - Real Madrid

Olympique Lyon - Barcelona

Liverpool - Bayern München

Atlético Madrid - Juventus

FC Schalke 04 - Manchester City

Manchester United - Paris Saint-Germain1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Aantal doelpunten

Champions League - Laatste 16 heen Naam:
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#Trainingsbeesten
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DE SCHERPRECHTER

Ik vervul wekelijks mijn rol als scherprechter 

In mijn hoedanigheid als assistent-scheidsrechter 

Als alleenheerser over de buitenspellijn 

Zorg ik met mijn vlag voor opluchting en chagrijn 

 Soms spelen complexe situaties zich af op het plein 

Een snel denkproces speelt zich af in mijn brein 

Gaat mijn vlag omhoog of blijft die naar beneden 

Bij elk vlagsignaal is wel iemand ontevreden  

Ik heb geen tijd voor keuzestress over centimeters 

In schril contrast tot de discussiërende betweters 

Die pas na het bekijken van de zoveelste herhaling 

Schoorvoetend toegeven dat er geen sprake was van dwaling

R. Doeven

Wereldgedichtendag 2019
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DE KUSTREFEREE

Jaargang 93 - Februari 2019

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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