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VOORWOORD

Beste leden, beste vrienden, 

Eerst en vooral wil ik iedereen een gezond en sportief 2020 wensen. 

Onze vriendenkring kan in de eerste plaats terugblikken op een geslaagd 2019. 
Heel wat activiteiten werden met veel liefde georganiseerd en we konden 
rekenen op heel wat belangstelling. 

De samenhorigheid is dan ook een groot pluspunt van deze vriendenkring. Ook 
op vlak van opleiders is de vriendenkring versterkt. Lieven Masil, die een mooie 
carrière kon voorleggen zowel op nationaal vlak als in de provincie, komt er ter 
ondersteuning van Rudy als 
opleider bij.  

Het bestuur werd dan ook 
nog eens verruimd met 
Niels die zich met veel plezier 
wilde engageren voor deze mooie vriendenkring.

Met de decembermaand nog in het achterhoofd zijn we terug volop aan het 
voorbereiden voor het nieuwe jaar 2020. 

De receptie wordt in een ander kleedje gestoken. We gaan niet meer voor het 
traditionele drankje en hapje. Neen we gaan degusteren en proeven van kaas en 
bier. We hopen terug veel leden te verwelkomen met hun partner. Denk eraan, 
vooraf inschrijven. 

De plannen voor het weekend in februari zijn opgemaakt en we zijn volboekt. 
Maar liefst 40 personen gaan mee op weekend om terug te genieten van een 
sfeervol programma in de streek van LUIK. 

En er staat nog meer in het verschiet. Naast natuurlijk de maandelijkse 
vergadering zullen weldra ook de andere activiteiten kenbaar gemaakt worden. 

Voor mezelf is het een beetje anders gelopen dan verwacht. Vorig jaar kondigde 
ik mijn afscheid aan. Maar de heimwee is te groot en het is ook mijn enige 
ontspanningsbron. Op 1 december stond ik terug tussen de lijnen, weliswaar als 
assistent ref. Het was niet mijn bedoeling om terug in 1ste prov. te fluiten maar 
de directie wou me terug opnemen op dit niveau en ja ik ben nog gemotiveerd 
voor mijn wekelijkse wedstrijd. Ik hoorde hier en daar wat jaloezie, niet van onze 
kring maar van andere personen en ik was toch wel wat ontgoocheld toen ik 
dit vernam. Ik blijf er bij dat we één team moeten zijn en kijken naar ons eigen 
en niet naar anderen. En tegen de volgende testen zal ik me proberen klaar te 
stomen. 

Op vlak van het voorzitterschap had ik een besluit genomen om eind dit jaar de 
fakkel over te dragen. Dit was mijn beslissing als niet actieve ref. Daar zal ik mijn 
besluit voorlopig even aan de kant zetten en zien hoe het verder evalueert in 
onze vriendenkring. Hoe dan ook, ze zijn nog niet van mij af.

De moeilijke wedstrijden komen er straks aan en ook de zwaardere terreinen, 
dus wens ik iedereen veel succes toe en ga ervoor!

Mvg
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TRAINING 
 

elke woensdag
 
 

Terrein 
Sparta Kruiseke

 

 
Verzamelen: 

19u00 Kantine

KALENDER 

Vrij. 17 jan.  Nieuwjaarsfeestje

7-8-9 febr.  Weekend Ardennen

Vrij. 21 febr. Ledenvergadering

Vrij. 20 maart Ledenvergadering

Vrij. 17 april Ledenvergadering

Zat. 2 mei  Finaledag

Vrij. 15 mei  Ledenvergadering

Vrij. 21 aug  P.A.V. Ieper
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LEDENVERGADERING

Vrijdag 
17 januari 

 
Lokaal Bond Moyson 

August Debunnestraat 51 
8930 Menen

Aanvang 19u30

AGENDA

•	 Verwelkoming door de 
voorzitter

•	 Briefwisseling
•	 Financieel verslag
•	 Onderrichtingen  

Bureau Arbitrage W-Vl
•	 Allerlei
•	 Nieuwjaarsreceptie



LEDENVERGADERINGEN
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VRIJDAG 17 JANUARI
Deze ledenvergadering staat in het teken van het nieuwe jaar.

Na een korte ledenvergadering klinken we op 2020 met een kaas en 
bierdegustatie. Vooraf inschrijven is verplicht, meer info kan je 

terugvinden op pagina 19.

OPGEPAST: START VERGADERING OM 19u30!!!

Leden en hun gezin zijn opnieuw van harte welkom
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VRIJDAG 21 FEBRUARI
Net zoals de voorbije jaren zijn er ook dit jaar opnieuw cursusmomenten die  

gegeven worden tijdens onze maandelijkse vergaderingen. De tweede 
 cursus van dit seizoen zal doorgaan bij onze vriendenkring op  

vrijdag 21 februari.

Deze cursusmomenten zijn zoals de Algemene Vergadering verplicht voor 
alle scheidsrechters, hou dus alvast deze datum vrij in uw agenda!

Als de cursus tijdig afgelopen is, wordt er nog een extra ronde van de  
kaarting voorzien.
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KERSTMARKT
BONN

Zaterdag 14 december moesten we terug vroeg uit de veren voor ons jaarlijks bezoek aan de kerstmarkt. Dit jaar stond 
Bonn op de agenda. Een locatie waar we met de vriendenkring nog nooit waren geweest.

Iedereen was blijkbaar heel nieuwsgierig naar deze kerstmarkt, bewijze het feit dat iedereen mooi op tijd aanwezig 
was zodat we stipt konden vertrekken. Allez, dat was toch de intentie. Zoals elk jaar waren er verschillende personen 
aangeduid om enkele zaken mee te brengen voor het ontbijt: de koffiekoeken? Check! De koffie? Check! Iedereen zat 
toen ook klaar om te vertrekken toen Rudy aan Geert vroeg of hij de ‘tassen voor de koffie’ niet vergeten was. Fier als 
een gieter was Geert dan ook om te zeggen dat hij ze niet was vergeten, maar hij niet echt goed wist wat Rudy daar mee 
wou doen. Hilariteit dan ook alom toen Geert zijn winkeltassen boven haalde in plaats van de gevraagde koffietassen. 
Koffie drinken uit een winkeltas blijkt nogal moeilijk, dus waren we genoodzaakt om nog even langs Sparta te rijden 
achter koffietassen. Met een kwartiertje vertraging konden we dan aan onze reis richting Bonn vertrekken. Een rit van 
een kleine vier uur met nog een kleine tussenstop onderweg. Sommigen waren blij dat ze van wat nachtrust konden 
genieten zonder storende kinderen, anderen haalden dan weer hun kaartspel boven om enkele partijtjes te Kingen. De 
sfeer was alvast gemoedelijk en rond 10u30 kwamen we dan ook aan in Bonn, de vroegere hoofdstad van Duitsland.

We spraken af om allemaal samen nog een kleine wandeling te doen tot aan het stadhuis van Bonn waar we een lokale 
dame konden strikken om een groepsfoto te nemen. Na de groepsfoto werden de eerste groepjes gevormd. De ene 
groep ging onmiddellijk gaan genieten van de plaatselijke kraampjes op de markt, een andere groep ging binnen in een 
lokale winkel en nog een andere groep moest dringend naar het toilet waardoor ze maar een cafeetje binnen stapten.

We hadden op de bus al een plannetje gekregen waar de 3 kerstmarkten stonden aangeduid en konden zo gemakkelijk 
laveren tussen de pittoreske kraampjes met authentieke kerstspullen, gecombineerd met eet- en drankkraampjes. In de 
straten rond deze marktjes had je dan de winkelstraten. Daar kon je toch even gaan opwarmen of gaan schuilen voor 
de zoveelste regenbui die we jammer genoeg nu en dan over ons kregen. Gelukkig was er altijd wel ergens een plaatsje 
waar we het gezellig konden maken. Was het niet met een pintje, dan wel met de gekende Krakauer worsten of met de 
heerlijke champignons in looksaus.

Overdag was het vrij rustig op de markten, maar dat veranderde eens de duisternis inviel en de prachtige 
kerstverlichting werd aangestoken. Het volk stroomde toe en het werd gezellig druk zoals we de kerstmarkten in 
Duitsland kennen.

Tijd gaat echter snel wanneer je je amuseert en al snel werd het 19u30. Tijd om terug naar de bus te gaan. Onderweg 
naar de bus was er nog een traditionele ijspiste waar nog even gestopt kon worden om de eerste anekdotes op te 
halen. Alweer was iedereen stipt op tijd en konden we met een goed gevoel de terugreis aanvatten. Dat goed gevoel 
was echter niet voor iedereen van toepassing. Voor de een was er verontwaardiging omdat ze hoorde dat in Bonn 
een Primark was waar ze niks van wist. Voor een ander persoon bleken de winkeltassen van Geert toch nog een nut te 
krijgen op de bus. Al was er van koffie nog weinig sprake.

Naast de winkeltassen werd ook de bluetooth box van DJ Patryk aangewend. Zo veranderde de achterkant van de bus 
in een karaoke versie en bewees de clan Bossuyt dat ze alle Disney klassiekers volledig van buiten kennen. Dat onze 
trommelvliezen het zwaar te verduren kregen was bijzaak. De terugreis was mede hierdoor dan ook in een mum van tijd 
voorbij. Toch voor degene die geen winkeltassen nodig hadden.

Ik kijk alvast uit naar volgend jaar. Ik hoop van jullie hetzelfde!

Frederik
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Dehem Luc 
Algemene elektriciteitswerken 

C.V. Sanitair 
Ventilatie

Boogstraat 5 - 8940 Wervik 
Tel. 056 / 31 26 64

Peter Dejonghe VOF
Voegwerken 
Gevelrenovaties 
Elastisch voegen

Tel. 056/ 31 58 06    
Gsm. 0475 / 84 71 55   
E-mail. dejonghepeter@hotmail.com

Moerput 31
8940 Geluwe
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Het nieuwe jaar is in zicht en dit betekent dus ook dat onze jaarlijkse weekenduitstap richting Ardennen weer 
heel dichtbij komt. Na 5 jaar Manhay hebben geopteerd voor een nieuwe locatie, namelijk La Vallée in Theux.

We hebben een accommodatie voor 37 personen ter beschikking. Wie mee wilt, vraagt best verlof aan voor het 
weekend van 7-9 februari. Opgepast de plaatsen zijn beperkt, dus zo snel mogelijk inschrijven!

De nieuwe locatie betekent echter wel dat we de prijs van de voorbije jaren niet meer konden aanhouden maar 
we blijven echter zeer democratisch. De prijs bedraagt €95 per volwassene en 35 euro per kind.

In deze prijs is alles inbegrepen: verblijf en overnachtingen, eten en drank tijdens het weekend en de 
activiteiten. 

Siel & Pieter-Jan kijken momenteel om het programma samen te stellen. 

De animators van dienst zijn ook al volop bezig met de voorbereidingen om ons te entertainen.

Kortom alles is in volle voorbereiding om er opnieuw een topweekend van te maken. 

  PROGRAMMA:

 - VRIJDAG:  thema avond OKTOBERFEST - OBER BAYERN!!! (Dindel und Lederhosen)

 - ZATERDAG:  activiteit 1 Bezoek Steenkoolmijn Blegny

   activiteit 2  Coo Adventure: Discovery Drop

     Alternatief voor de niet avonturiers: bezoek Luik 

 - ZONDAG: activiteit 3  Wandeling van Grand Lys

   activiteit 4 Lokale voetbalwedstrijd RFC Heusy B - Stade Disonais B (4de Prov.)

  PRAKTISCHE INFO:

 - DATUM: vrijdag 7 februari - zondag 9 februari 2020

 - PRIJS: € 95/volwassene

   € 35/kind

 - Het inschrijvingsgeld kan gestort worden op de rekening van de KVSMO met vermelding van het  
     aantal volwassenen en kinderen.

WEEKEND ARDENNEN

7-9 februari 2020

p. 10
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DISCOVERY DROP

STEENKOOLMIJN BLEGNY

PROMENADE DU GRAND LYS



DISCOVERY DROP

NIEUWJAARSBRIEF
BUREAU ARBITRAGE
WEST-VLAANDEREN
Beste (assistent-)scheidsrechter, 

We zijn eerder deze week met zijn allen een nieuw decennium ingestapt. Het toch wel aansprekende jaar 2020 is 
van start gegaan. Naast alle wensen die ongetwijfeld de laatste dagen al zijn uitgewisseld wil ik graag nog de mijne 
toevoegen. 

Ik wens u en uw dierbaren een in de eerste plaats gezond Nieuw Jaar toe. Wanneer we onze gezondheid meehebben is 
automatisch al veel mogelijk. Ik wens u verder alle voorspoed toe op familiaal vlak en dat ook op professioneel alle zaken 
mogen meezitten. 

Uiteraard druk ik ook de wens uit dat het pas gestarte jaar ons op sportief vlak in het algemeen en op arbitraal vlak in het 
bijzonder vele mooie dingen mag brengen. Ik hoop dat we met zijn allen samen kunnen verder werken aan de uitbouw 
van de arbitrage in West-Vlaanderen. Dat iedereen daar zijn of haar steentje kan aan bijdragen en dat we verder kunnen 
werken aan onze ambities en op de ingeslagen weg kunnen verder gaan. Dat we samen de positieve zaken kunnen 
vieren en de ongetwijfeld ook aanwezige hindernissen samen kunnen overwinnen. 

Het lijkt me nuttig om van deze nieuwjaarsbrief meteen ook even een moment te maken om een stand van zaken op te 
maken van wat we in de eerste helft van het seizoen 2019- 2020 al verwezenlijkt hebben en daar meteen ook de nog in 
te vullen actiepunten voor de eerste jaarhelft van 2020 aan vast te koppelen. 

Ik heb in de afgelopen maanden de eer en het genoegen gehad de beleidsnota ter opgemaakt ter gelegenheid van mijn 
aanstelling als Voorzitter overal in de provincie te gaan voorstellen. Ik mag en durf te spreken van een succes want overal 
heb ik goede commentaren gekregen op de weg die we ingeslagen zijn; als verderzetting van het vorige beleid enerzijds 
en met het leggen van de eigen nieuwe accenten anderzijds. Van het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen, de Werkgroep; 
ja zelfs van de clubs op de Liga. In mijn rondgang in de West-Vlaamse Vriendenkringen heb ik reeds vijf van de acht 
verenigingen mogen bezoeken. Het waren telkens aangename avonden in een sfeer van wederzijds begrip en open 
communicatie. 

Met de eerste van de vier strategische doelstellingen willen we nieuwe scheidsrechters aantrekken om een maximaal 
aantal wedstrijden te laten leiden door officieel opgeleide refs. De cursus kandidaat-ref van september mogen we met 
41 nieuwe refs een succes noemen; de tweede sessie eind deze maand met meer dan 20 nieuwe kandidaten kondigt zich 
als succesvol aan. 

Als we het aantal ontslagen in de eerste seizoenshelft bekijken (48) en deze ietwat compenseren met mutaties en 
heropnames (10) hopen we te mogen vaststellen dat de uitval vertraagt, hopelijk stopt met momenteel een surplus van 
meer dan 20 in vergelijking met de start van het seizoen. 

Ik ben blij dat we met de acht Vriendenkringen op een gecoördineerde manier de organisatie van de cursus voor 
kandidaat-scheidsrechter opnemen. Door nog op een beperkt aantal plaatsen de cursus aan te bieden bereiken we ons 
doel. De terugkeer naar het oude systeem voor begeleiding tijdens de eerste wedstrijden betekent een betere logistieke 
ondersteuning van het gehele proces. Ik wil speciaal Peter Vanloo bedanken voor de inzet en vele uren die hiernaar gaan. 

We hebben het systeem van peterschap een nieuwe injectie kunnen geven. De functiebeschrijving en volledig herwerkte 
brochure is goed ontvangen en geeft een nieuwe injectie aan dit systeem. In 2020 moeten we verder werk maken van de 
opleiding van de peters in de diverse vriendenkringen. 

Een speciale paragraaf wil ik wijden aan het Referee Ambassador-project. Met dank aan Philippe Vermeire voor de 
opname van deze verantwoordelijkheid en met dank aan de vriendenkringen om hier mee de schouders onder te 
zetten. De Referee Coordinators in de vriendenkringen zijn aangesteld en een eerste meeting is achter de rug. De clubs 
zijn allemaal verdeeld en toegewezen aan één van de acht vriendenkringen. Binnen twee weken staat de volgende 
werkvergadering gepland. p. 13



In februari heeft het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen het forum op de Liga van de WestVlaamse clubs. Anderhalf uur 
van die vergadering kunnen we het daar hebben over arbitrage. Met een positieve boodschap van samenwerking die 
ik ook op de eerste ontmoeting gebracht heb. Maar tegelijkertijd ook met een duidelijke boodschap dat het vijf voor 
twaalf is en de clubs mee moeten. De achterblijvers zullen we achterlaten. We gaan verder met zij die de arbitrage een 
positief hart toedragen. Het project Referee Ambassador is er één waar ik in geloof. Wat andere provincies kunnen, kan 
West-Vlaanderen ook. 

Ten slotte zullen we via het systeem van de open aanduidingen dat vanaf volgend weekend operationeel wordt, meer 
matchen door een officieel aangeduide ref kunnen laten leiden. 

In de tweede strategische doelstelling hadden we het over het verhogen van de kwaliteit van de West-Vlaamse 
arbitrage. We moeten verdergaan met het detecteren van jonge en/of beloftevolle refs. 

Het feit dat we in de eerste seizoenshelft reeds een achttal refs konden promoveren naar 4P is bemoedigend maar nog 
niet voldoende. Sneller detecteren, sneller doorstromen is hier de boodschap. 

Een gedetailleerde screening in alle J-reeksen is gebeurd om nog sneller en accurater te kunnen inzetten op nazichten 
en detectie en dit alles in functie van een versnelde doorstroming. 

Want we mogen niet blind zijn voor het feit dat het dichtkrijgen van de kalender in 4P en in 2P voor wat betreft de AR’s 
een wekelijks pijnpunt is en iets wat eigenlijk niet zou mogen. 

Maar we laten omgekeerd ook niet na niet-performante refs in de J-reeksen na te zien en terug te zetten in categorie. 
Iedere ploeg heeft op haar niveau recht op de beste arbitrage. Wie weigert zich aan te passen aan de afspraken – ik doel 
onder andere op het aantreden in Corpo – heeft geen plaats in J1; wie fysisch niet meer in orde is moet zakken naar een 
niveau dat hij wel aankan; wie er de kantjes afloopt moet er de gevolgen van dragen. Wie tweemaal niet aanwezig was 
op de Referee Day (augustus en oktober) is een categorie teruggezet. Streng maar rechtvaardig is hier het motto maar 
vooral ook een signaal naar zij die wel doen wat van hen ver wordt. 

In de Beloftenwerking zetten we verdere belangrijke stappen, mee ondersteund door het B-Core programma vanuit de 
RBFA en Voetbal Vlaanderen. Een programma dat we toejuichen. 

Ja, het is verandering. Maar we gaan daarin mee; meer zelfs we gaan die vanuit WestVlaanderen voluit en voor honderd 
procent mee ondersteunen. Coaching is meer dan ooit aan de orde van de dag. Wat een schitterend instrument 
hebben we in handen om onze beloften te laten coachen door onze West-Vlaamse vertegenwoordigers uit de National 
Development Groep. Een dikke merci aan Florian Stove. Stilstaan is achteruitgaan is hier meer dan een open deur 
intrappen. 

En in onze provincie mogen we trots zijn op het resultaat. Een dikke pluim aan Bart Defour en zijn team. Twee van onze 
beloften debuteren in 1P; drie anderen staan te dringen en moeten normaliter dit seizoen ook de stap kunnen zetten. 
Eén iemand komt de rangen vervoegen, gelijktijdig met een promotie naar 2P. Twee jongeren zetten de stap van 4P 
naar 3P, waarvan één in de loop van oktober aan de groep werd toegevoegd. Uit de jeugdbeloften debuteren twee refs 
in 4P. We zijn op de goede weg maar de belangrijke uitdaging voor de komende maanden en jaren zal zijn om blijvend 
jongeren te detecteren, aan te moedigen en te coachen om ze zo versneld te laten doorstromen naar Klimmen & Dalen. 

Vanuit de aanpak die vanuit Voetbal Vlaanderen wordt gepromoot rond werken met beloften en de plaats binnen de 
Belgian House of Refereeing zullen we volop verder inzetten op coaching, coaching en nog eens coaching. 

Binnen de groep Klimmen & Dalen zetten we verder het gevoerde beleid door. Ook hier kunnen we in de diverse 
categorieën met Nieuwjaar promoties verwelkomen. Refs die om wat voor reden dan ook een stapje terugzetten vanuit 
hogere afdelingen naar de provincie verwelkomen we met open armen en geven we terug hun plaats in de provinciale 
werking. 

Ik ben tevreden over de aanwezigheid op trainingen in 1P en 2P, zowel voor wat betreft refs en AR’s. Voor 3P en 4P is er 
nog verder werk aan de winkel want daar ervaren we nog een te hoog percentage afwezigen. 

Maar alles vanuit een mentaliteit: belonen voor aanwezigheid. Gemotiveerde refs en AR’s zullen zien dit aan hun 
aanduidingen; de criteria die we gesteld hebben aan onze AR’s voor eventuele promoties zijn in dit opzicht helder: inzet 
wordt beloond. Dank aan Kristien Oplinus, Gerry Dobbels en Bart Defour om de technische en fysische sessies in goede 
banen te leiden. 

De relaties met de Bedrijfssportbond zijn goed. We proberen samen verder te werken. We eisen van hen respect, als 
antwoord geven we hen gemotiveerde en betrokken refs terug. 

De uitwisseling met de collega’s in Oost-Vlaanderen neemt met wat vertraging vanaf deze maand een start. 

p. 14



Ik wil speciale aandacht besteden aan de AR’s. We hebben gezegd in het begin van het seizoen dat kwantiteit en 
kwaliteit omhoog moet. We zijn op de goede weg met een bijzonder woord van dank aan Gerry Dobbels en zijn team. 
We hebben nieuwe AR’s (zowel in 1P, 2P als GO). 

We hebben de AR’s volledig geïntegreerd in de beloftenwerking. Stevig voor sommigen, dat heeft de Referee Day in 
Tubize keihard aangetoond, maar nodig. 

Het opnieuw aanduiden van de AR’s in 3D Amateur geeft ons een onverhoopte kans om ook hier inzet en motivatie te 
belonen. Zij die willen promoveren naar 2D Amateur kennen ruim op voorhand onze eisen en criteria. 

We hebben in de J1 een beperkte groep van refs geselecteerd die we gaan aanduiden als ref in de U16 Elite. Hun eerste 
opdracht zal er uit bestaan jonge AR’s te begeleiden, te coachen en op te leiden en hierover te rapporteren aan het 
Bureau. Zo zullen we versneld beloftevolle kandidaat-AR’s kunnen screenen en detecteren. Na deze fase kunnen de 
geselecteerde AR’s professioneel verder begeleid worden door de leden van onze Cel AR. 

Als derde strategische doelstelling werken we elke dag aan het verhogen van de kwaliteit van de observers. Meer 
dan ooit ben ik ervan overtuigd dat de weg die we zijn ingeslagen de enige juiste is. We moeten coaches zijn die 
toegevoegde waarde leveren voor, tijdens en na het uitgevoerde nazicht. Dit moet zich uiten in een verhoogde kwaliteit 
van de nazichtrapporten. En dat is zo. Een bijzonder woord van dank naar François Adam en Johan Vercruysse voor de 
wekelijkse grote en niet te onderschatten inspanning om alle verslagen gedetailleerd te screenen en feedback te geven 
naar de betrokken collega’s. Net zoals we van de refs zelfreflectie vragen, moeten we hierin als Bureau Arbitrage het 
goede voorbeeld geven. Continu verbeteren en levenslang leren zijn motto’s uit mijn professioneel leven die ik graag wil 
integreren in de werking van het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen. Hier gaan we verder en zet ik geen stap terug; laat 
dit in deze nieuwjaarsbrief ook een duidelijke boodschap zijn. 

De laatste doelstelling ging over een opwaardering van de rol van de Vriendenkringen gekoppeld aan een onlosmakelijk 
verbonden hertekening van het landschap. De vriendenkringen moeten in de eerste plaats de verbinding vormen 
tussen het Bureau en de refs en moet voor elke regio dé plaats zijn waar refs elkaar ontmoeten en verder opgeleid 
worden. Dit eist maandelijkse samenkomsten. Wie in dit verhaal niet meekan, moet durven in de spiegel kijken. Het 
verhaal is in de Werkgroep goed onthaald en werpt eerste vruchten af. Het Referee Ambassador-project staat op de rails; 
de maandelijkse clips worden unaniem positief onthaald; de opkomst in de vriendenkringen is behoorlijk. We gaan op 
dit spoor verder. Het Bureau zal de vriendenkringen op alle mogelijke manieren ondersteunen maar vraagt ook een 
professionele en correcte werking als onvoorwaardelijke conditie. Ego’s en historiek mogen hierin geen rol spelen. Enkel 
de dienstverlening aan de West-Vlaamse refs en AR’s mag hier tellen. 

Bij een Nieuwjaarsbrief horen ook woorden van dank en appreciatie. 

Een woord van dank wil ik richten aan het secretariaat. Dank aan Nancy, Ilse, Bo, Marijke, Jurgen en Bart. We streven naar 
continue verbetering van onze werking. 

Dank ook aan Kris Bellon en zijn team, aan Stijn Hutsebaut en Yvan Longin voor de ondersteuning vanuit het hogere 
kader. Ik meen te mogen zeggen dat de samenwerking met onze provincie zeer goed verloopt. 

Dank aan de collega-voorzitters uit de andere provincies voor de aangename en constructieve samenwerking. 

Ik wil ook onze drie observers uit hogere afdelingen speciaal bedanken voor de fijne samenwerking en morele 
ondersteuning. Dank je wel Marc Schlüter, Eric Cobbaert en Mario Carette. 

Een speciale dank u wel ook aan onze ere-voorzitter. Merci Luc Matthys voor het blijvende contact en advies. 

Dank aan alle observers voor hun dagelijkse inzet om onze meer dan vijfhonderd refs en AR’s te coachen, te begeleiden 
en te ondersteunen. 

Uiteraard dank aan éénieder van jullie voor jullie dagelijkse inzet. Elk draagt zijn of haar steentje bij aan het succes van 
de arbitrage. Zonder jullie geen kwalitatief hoogstaande arbitrage in West-Vlaanderen. 

Want vergeet niet: alleen ga je sneller maar samen ga je verder. Pascal Engels Voorzitter Bureau Arbitrage West-
Vlaanderen

Pascal Engels  
Voorzitter  
Bureau Arbitrage West-Vlaanderen
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KERSTFEESTJE
In december hielden we ons 

traditioneel kerstfeestje.

Na de speeches van Geert en 
Rudy konden we opnieuw 
genieten van een heerlijke 

raclette.



Vlasbloemstraat 33 - 8870 Izegem           www.europrints.be





INSCHRIJVEN
NIEUWJAARFEESTJE

KVSMO nodigt zijn leden met hun gezin uit op ons nieuwjaarsfeestje! 

We hebben geopteerd voor een nieuwe formule en we zetten onze eerste ledenvergadering in met een 
kaas- en bierdegustatie.

OPGEPAST: we starten met een korte vergadering om 19u30 in ons lokaal van de  Bond Moyson. Nadien 
heffen we het glas en kunnen er diverse kazen en bier geproefd worden.

Om alles praktisch te kunnen voorbereiden, vragen we om jullie in te schrijven bij onze secretaris Siel Depover 
via secretaris@kvsmo.be. Graag doorgeven met hoeveel personen jullie aanwezig zullen zijn.



UITSLAGEN
Q

U
IZ
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Café St. Krispijn 
 
 

Lokaal SK Geluwe

Ieperstraat 29
8940 Geluwe        Tel. 056 / 51 64 35

Kevin Galle kon als enigste alles correct beantwoorden op de quiz van 
november maar Robbe neemt de koppositie, proficiat aan allebei!

Het peloton volgt echter op korte afstand, alles is dus nog mogelijk.

NAAM 09/19 11/19 TOTAAL
1 Robbe Allewaert 9 9 18
2 Berland Verhaeghe 10 7 17

Patryk Grzybowski 9 8 17
Pieter Dejonghe 9 8 17

Dylan Logie 8 9 17
6 Kevin Grave 9 7 16

Gilles Douterlungne 8 8 16
Luc Vanalme 7 9 16

9 Mario Vandamme 7 8 15
10 Rudy Dubois 6 7 13
11 Kevin Galle - 10 10
12 Stefaan Carpentier - 7 7
13 Lars Vermeulen - 6 6

Ryan Vanneste 6 - 6
15 Emiel Ares 2 4 6
16 Alain Dewitte - 5 5



KAARTING

3 spelers wonnen 2x op rij en leiden zo in het algemeen 
klassement. Mario behaalde echter de meeste punten tijdens 

het kaarten en staat zo aan de leiding. Kevin en Siel zitten 
hem echter op de hielen. Voor de overige top 5 plaatsen staat 

alles kort bij elkaar.

NAAM RONDE 1 RONDE 2 TOTAAL
1 Mario Vandamme 3 punten - 158 3 punten - 70 6 punten - 228

2 Kevin Grave 3 punten - 47 3 punten - 66 6 punten - 113

3 Siel Depover 3 punten - 47 3 punten - 47 6 punten - 94

4 Lieven Masil 3 punten - 158 1 punt - 45 4 punten - 203

5 Luc Vanalme 1 punt - 38 3 punten - 66 4 punten - 104

6 Rudy Vanwalleghem 1 punt - 30 3 punten - 70 4 punten - 100

7 Ghislain Herie 3 punten - 58 1 punt - 39 4 punten - 97

8 Frederik Schacht 3 punten - 58 1 punt - 29 4 punten - 87

9 Dylan Logie 1 punt - 38 3 punten - 47 4 punten - 85

10 Kurt Deblauwe - 3 punten - 92 3 punten - 92

Kenny Lemaire - 3 punten - 92 3 punten - 92

12 Rudy Dubois 1 punt - 30 1 punt - 27 2 punten - 57

13 Niels Bossuyt 1 punt - 6 1 punt - 45 2 punten - 51

14 Pieter Dejonghe 1 punt - 6 1 punt - 39 2 punten - 45

15 Pieter-Jan Raes - 1 punt - 29 1 punt - 29

16 Brecht Verfaillie - 1 punt - 27 1 punt- 27
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U I T S L A G  D E C E M B E R  2 0 1 9

PRONOSTIEK
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Kenny behaalt zijn eerste maandoverwinning. Een aantal verrassende uitslagen zorgden 
voor lage scores afgelopen maand. Pieter blijft voorlopig stevig aan de leiding.

Héérlijke, lekkere en gezonde 
Kippensnacks

Apero-sticks, kippennuggets, Big-wings, Halve kippetjes ... enz. 
Als het maar op kip gaat !!!

Bezoek onze website
www.hofkip.be

Tel. 056/521 421 Fax. 056/521 420

P R O N O S T I E K  -  J A N U A R I  2 0 2 0

NAAM

NAAM 09/19 10/19 11/19 12/19 TOT.

1 Pieter Dejonghe 31 23 40 17 111

2 Pieter-Jan Raes 18 30 26 16 90

Dylan Logie 23 13 35 19 90

4 Kenny Lemaire 21 12 30 23 86

2 Lieven Masil 26 19 34 - 79

3 Patryk Grzybowski 21 22 33 - 76

7 Stefaan Carpentier - 18 34 - 52

8 Geert Bossuyt - - 30 - 30

9 Brecht Verfaillie - 21 - - 21



U I T S L A G  D E C E M B E R  2 0 1 9 P R O N O S T I E K  -  J A N U A R I  2 0 2 0

PRONOSTIEK

NAAM
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Oude Ieperweg 8 
8940 Wervik 

Open vanaf  10u 

Zondag vanaf  9u 

Dinsdag gesloten

NAAM 09/19 10/19 11/19 12/19 TOT.

1 Pieter Dejonghe 31 23 40 17 111

2 Pieter-Jan Raes 18 30 26 16 90

Dylan Logie 23 13 35 19 90

4 Kenny Lemaire 21 12 30 23 86

2 Lieven Masil 26 19 34 - 79

3 Patryk Grzybowski 21 22 33 - 76

7 Stefaan Carpentier - 18 34 - 52

8 Geert Bossuyt - - 30 - 30

9 Brecht Verfaillie - 21 - - 21

REEKS DATUM UUR WEDSTRIJD PRONOSTIEK
Jupiler Pro League 18/01 20.00u KV Oostende - Waasland Beveren

Jupiler Pro League 19/01 18.00u Anderlecht - Club Brugge

1ste Prov. W-Vl. 18/01 20.00u Oostkamp - Boezinge

1ste Prov. W-Vl. 19/01 14.30u RC Lauwe - Wevelgem City

2de Prov. A W-Vl. 18/01 19.30u Diksmuide - Lichtervelde

2de Prov. B W-Vl. 19/01 15.00u Moorslede - Avelgem

2de Prov. B W-Vl. 19/01 15.00u Zonnebeke - Rumbeke

3de Prov. A W-Vl. 18/01 19.00u Houthulst - Geluveld

3de Prov. B W-Vl. 18/01 19.00u Spermalie Middelkerke - Oudenburg

3de Prov. C W-Vl. 19/01 14.30u Gits - Hooglede

4de Prov. A W-Vl. 18/01 19.30u Nieuwpoort - Alveringem

4de Prov. B W-Vl. 19/01 15.00u Ruddervoorde - Pittem

4de Prov. C W-Vl. 19/01 14.30u Bellegem - Marke

4de Prov. D W-Vl. 19/01 14.00u Poperinge - Reningelst

4de Prov. D W-Vl. 19/01 15.00u Kruiseke - Dadizele



p. 24

LIDGELD

Zoals ieder jaar vragen wij u om het lidgeld
 te betalen. Dit kan op 2 manieren:

- Cash betalen op de vergaderingen

- Overschrijven op rekening KVSMO: BE92 8779 7197 0123

!!! Informeer bij uw mutualiteit over het recht op terugbetaling  
van uw lidgeld bij uw sportvereniging !!!

Het bedrag van het lidgeld bedraagt:
een normale  wedstrijdvergoeding

+ 
4 blokken (€12)

Non-actieve leden betalen de helft van de laatst 
ontvangen vergoeding of uitoefening opdracht.



Siel Depover
Vrijheidstraat 161
8560 Wevelgem
Tel: 0471/ 22 61 74
secretaris@kvsmo.be

Pieter-Jan Raes
Oude Ieperweg 6
8940 Kruiseke-Wervik
Tel: 0496/ 93 57 98 
raes.pieter-jan@kvsmo.be

Geert Bossuyt
Kruisekestraat 366
8940 Kruiseke - Wervik
Tel: 0499/58 35 48
bossuyt.geert@kvsmo.be

BE92 8779 7197 0123

www.kvsmo.be

www.facebook.com/kvsmo

SECRETARIS

VERANTWOORDELIJKE 
UITGEVER

VOORZITTER

REKENINGNR

WEBSITE

FACEBOOK

COORDINATEN

GROEPSPRAKTIJK 
                                          CURA SALUS

     OSTEOPATHIE
       KINESITHERAPIE

Westrozebekestraat 4 - 8840 Oostnieuwkerke - Tel. 051 241 341

 Carl Coussement D.O.          

 Marika Gheldof            

 Miguel Vermeersch    

 Klaas Vanderbeke     

 www.curasalus.be

draag zorg voor je gezondheid
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Greet & Chris

Café Cosmopolite
Lorenzo & Katrien
Stationsstraat 94

8930Menen

tel. 056 51 86 02


