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VOORwOORd

Beste vrienden,

Voor de eerste maal mag ik voor jullie het voorwoord ter harte nemen. 
Na enkele jaren als scheidsrechter en na veel getwijfel, heb ik toch de 
stap gezet om toe te 
treden tot het bestuur 
van de KVSMO. Na 
een jaar waarin we de 
Algemene Vergadering 
mochten organiseren, staat er ons een relatief kalm jaar te wachten. Voor 
mij persoonlijk dus een enorm goed jaar om te stelen met de ogen van 
hoe het bestuur te werk gaat. 

Vijf jaar terug kreeg ik te maken met een zware knieblessure. Twee 
operaties met als besluit dat ik praktisch geen enkele sport meer 
mocht beoefenen, besloot ik op aanraden van mijn grootvader, Berland 
Verhaeghe, om scheidsrechter te worden. Al verschillende jaren zei 
hij tegen mij: ‘Waarom stop je niet met voetballen en word je geen 
scheidsrechter? Je zal veel meer kansen krijgen dan als speler.’ Voor mij 
een grote sprong in het onbekende. Het bleek nadien ook de juiste keuze 
te zijn. 

Vorig seizoen kon ik de promotie naar 4e provinciale maken en stond ik zo 
voor het eerst een volledig seizoen tussen de ‘grote jongens’. Ik weet zeker 
dat dit zonder de hulp van de vriendenkring niet zou gelukt zijn en dat ik 
zonder hen waarschijnlijk al geen scheidsrechter meer was geweest. Door 
de wekelijkse trainingen in Kruiseke, maandelijkse vergaderingen en de 
activiteiten die georganiseerd worden, werd ik iedere keer meegesleept 
om steeds dat stukje verder te gaan. Met als gevolg dat ik terug op 
mijn oude niveau van voor mijn blessure kwam. Ik ben daar nog steeds 
dankbaar voor want zo had ik een vangnet telkens ik de moed verloor na 
een zoveelste tegenslag. 

Over het belang van de vriendenkring kan ik dus enkel maar positief zijn. 
Zo komen we deze maand samen voor het verplichte cursusmoment in 
het lokaal van Bond Moyson te Menen. De vergadering start om 20u. Als 
pas aangesteld bestuurslid is het voor mij ook aangenaam om een talrijke 
opkomst te zien op de ledenvergaderingen en cursusmomenten. Telkens 
is er voldoende ambiance om er een gezellige avond van te maken. 

Verder wens ik nog iedereen een succesvol seizoen toe. Hopelijk kunnen 
we allemaal blessurevrij blijven zodat we ons volledig kunnen geven op 
de West-Vlaamse velden. 

Kenny    
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elke woensdag 
 

terrein 
Sparta Kruiseke 

 
Verzamelen: 

19u15 Kantine

KaLEndER 

Vrij. 19 okt. Ledenvergadering

Vrij. 16 nov. Ledenvergadering

Zat. 15 dec. Kerstmarkt

Vrij. 21 dec. Kerstfeestje

Vrij. 18 jan. Ledenvergadering

8-9-10 febr. weekend ardennen
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LEdEnVERGadERInG

Vrijdag 
19 oktober

 
Lokaal Bond moyson 

august debunnestraat 51 
8930 menen

aanvang 20u00

aGEnda

•	 Verwelkoming door de 
voorzitter

•	 Briefwisseling
•	 Financieel verslag
•	 Onderrichtingen  

Bureau arbitrage w-Vl
•	 allerlei
•	 Verplichte cursus
•	 Kaarting
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VRIJdaG 19 OKtOBER
net zoals de voorbije seizoenen zijn er ook dit jaar opnieuw  

cursusmomenten die gegeven worden tijdens onze maandelijkse  
vergaderingen. de eerste zal doorgaan bij onze vriendenkring op  

vrijdag 19 oktober.

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.

dit weekend is de heer marc Cosaert overleden, 
gewezen voorzitter van de Provinciale  

Scheidsrechterscommissie, afdeling  
west-Vlaanderen.

de uitvaartplechtigheid gaat door op zaterdag 
20 oktober 2018 om 10.30u in de parochiekerk 

van Sint-augustinus te Stasegem.

wij wensen zijn familie alvast ons diepste 
medeleven.
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KERStmaRKt
ESSEn

Naar jaarlijkse traditie gaan we opnieuw een Duitse kerstmarkt onveilig maken. Dit jaar werd beslist om de 
kerstmarkt van Essen te bezoeken.

De kerstmarkt in Essen is één van de grootste in Duitsland. Er zijn meer dan 250 feestelijk gedecoreerde 
kraampjes. De talrijke attracties zorgen op zich voor een familiale belevenis.

Een letterlijke highlight is de ‘Essense Lichtjeskroon’ boven de Kennedyplatz, een 20 meter lange ketting 
met 500 lichtjes.

Andere bezienswaardigheden zijn de Essense Kerstboom en het internationale Kerstmannetjeshuis.

 

We verzamelen ‘s morgens heel vroeg, namelijk om 06.00u aan de achterkant van het station in Menen 
zodat we om 06u15 kunnen vertrekken (als iedereen op tijd komt tenminste). 

   PRAKTISCHE INFO:

 - DATUM:  zaterdag 15 december

 - PRIJS:  30 euro per persoon (1 tarief voor iedereen)

   OPGEPAST: Leden hebben voorrang bij inschrijving tot 31 oktober. Nadien wordt de  
   bus aangevuld met niet-leden!

   

  -> Inbegrepen: busvervoer heen en terug, ontbijt/koffie op de bus

 - VERTREK: 06u00 aan de achterkant van het Station

 - TERUG: 24u in Menen

   -> INSCHRIJVEN ZO SNEL MOGELIJK: per mail naar info@kvsmo.be

   ->  Storten op rekening KVSMO: BE92 8779 7197 0123

Voor wie al eens een kijkje wil nemen:

  www.visitessen.de
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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. Net als de voorbije jaren (na democratische stemming op de ledenvergadering) gaan we 

opnieuw naar Manhay, in de streek van de Baraque Fraiture.

We hebben opnieuw de accommodatie voor  
40 personen ter beschikking. Wie mee wilt, vraagt best verlof aan voor het weekend van 8-11 februari.

Net zoals de voorbije jaren behouden we de zeer scherpe prijs van 85 euro per volwassene, en 35 euro per kind.
In deze prijs is bijna alles inbegrepen: verblijf en overnachtingen, eten en drank tijdens het weekend. Het  

bestuur is momenteel het programma aan het samenstellen . Als er sneeuw ligt, lijkt het evident om hiervan te 
profiteren om te gaan langlaufen/skiën.

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.

   PRAKTISCHE INFO:

 - DATUM: vrijdag 8 februari - zondag 10 februari 2019

 - PRIJS: € 85/volwassene

   € 35/kind

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

    REKENINGNUMMER KVSMO: BE92 8779 7197 0123

wEEKEnd aRdEnnEn

8-10 februari 2019
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10-12 februari 2017

Zaterdag 7 juli, de start van de 
3de editie van de West-Vlaamse 

scheidsrechterstage. Deze editie ging 
opnieuw door in het Flanders Peace 

Village te Mesen. Ze zeggen altijd als je 
het derde jaar kunt overleven dan ben je 

vertrokken. Helaas hebben we dan ook aan de 
lijve mogen ondervinden dat het derde jaar ook 

het moeilijkste jaar is, niet enkel qua vernieuwing en 
inschrijvingen maar vooral nieuwe lesgevers vinden was dit 

jaar niet evident. Zeker niet door het feit dat de scheidsrechters 
uit 1ste nationale hun testen een week vroeger moesten lopen waardoor de meesten op reis waren.

Maar goed na een moeilijke voorbereiding slaagden we er toch in een volledig weekend te vullen. Starten 
deden we met Kurt Berton T2 van Mandel United. Kurt maakte ons wegwijs in de moeilijke materie van de 
verschillende spelsystemen die mogelijk zijn. In eerste instantie kun je denken wat heeft dit in hemelsnaam 
te maken met arbitrage? Maar deze materie werd toch door iedereen gesmaakt en als zeer interessant 
bevonden. Na een uurtje theorie van Kurt was het tijd om ons richting het veld te begeven. Daar kregen we 
een sessie omtrent “opwarming & blessurepreventie”,deze werd gegeven door Miguel Vermeersch. Na deze 
intensieve sessie was het tijd om de innerlijke mens te gaan versterken. We kregen net zoals de voorbije 
jaren opnieuw een aangepaste koude schotel aangeboden.

Onze zaterdagnamiddag stond volledig in het teken van de assistent-scheidsrechter. Want deze zijn 
natuurlijk al even belangrijk als de scheidsrechter zelf. Om alles zo juist mogelijk te kunnen aanleren 
hadden we Kevin Monteny kunnen strikken. In het eerste deel vertelde Kevin een groot deel van zijn hoe 
zijn carrière verlopen is, daarnaast gaf hij ook zeer veel theoretische informatie die voor een assistent-
scheidsrechter zeker van belang kan zijn. Na de theorie werd dit natuurlijk allemaal nog eens in de praktijk 
gebracht met aangepaste oefeningen.

Op zaterdagavond hadden we door omstandigheden geen gastspreker meer voor handen. Maar bij de 
pakken blijven zitten staat niet in het woordenboek van Frederik en mezelf, uiteindelijk keken we met de 
hele groep samen naar de WK wedstrijd van die avond.

Op zondag stond deze keer de ochtendloop niet meer gepland, tot groot jolijt van velen. Het lachen 
verging hun echter snel. Na het ontbijt hadden we Niels Bossuyt een alternatief laten uitdokteren. Hierbij 
was de bootcamp een feit. Deze was op sommige momenten zeer intensief waardoor enkelen begonnen 
mijmeren naar de ochtendloop van vorige edities. Na de fysieke sessie gaf Frederik nog een kleine sessie 
met videobeelden, net zoals ze die in nationale krijgen.

Na het laatste middagmaal hadden we ons West-Vlaams talent Forian Stove op bezoek. Florian gaf op het 
veld een sessie omtrent het nemen van beslissingen. Hierbij werden de cursisten aangeleerd hoe ze op 
een goeie en kordate manier een fout moeten fluiten, maar ook hoe je een kaart geeft, penalty fluit enz. 
Na deze laatste veldsessie was iedereen dan ook bekaf en was het tijd om de laatste gastspreker van deze 
stage te verwelkomen. Door een aanduiding in de voorrondes van de EUFA-league moest Erik Lambrechts 
spijtig genoeg forfait geven voor onze stage. Hierdoor hebben we onze laatste sessie “Psychologie in de 
arbitrage” met een dag opgeschoven. Zodoende was Jon Strubbe onze laatste gastspreker.

De sessie van Jon werd door vele enthousiast onthaald, en was voor mij persoonlijk dan ook wel een 
meerwaarde deze editie.

Graag wens ik nog al onze deelnemers, lesgevers, sponsors en medewerkers te bedanken om er opnieuw 
een schitterende editie van te maken.

Siel

west-Vlaamse 
scheidsrechter

stage



p. 11



p. 8







p. 19

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



p. 14

R a L L YVERPLICHtE CURSUS

datUm UUR VRIEndEnKRInG LOCatIE

19/10/2018 20.00u Ieper
augustijnenpark

augustijnenstraat 35, Ieper

19/10/2018 20.00u menen
Bond moyson gebouw

august debunnestraat 51, menen

05/11/2018 20.00u Oostende
Bistro Van Gogh

torhoutsesteenweg 601, Oostende

12/11/2018 19.15u Kortrijk
de Klokke

Graaf Boudewijn IX laan 2, Kortrijk

16/11/2018 20.00u Brugge
tramhuis

Gaston Roelandtsplein 2, assebroek

16/11/2018 20.45u Gistel
Zaal de tap, 

markt3, Gistel

16/11/2018 19.30u tielt
de wildeman

markt 37, tielt

19/11/2018 19.45u Roeselare
Café ‘t Bourgondisch Kruis

Beversesteenweg 470, Roeselare

26/11/2018 20.00u Veurne
OC de Zonnestraat,

J. Englischstraat, diksmuide

Zoals aangekondigd gaat in oktober de verplichte cursus door. De presentatie gaat gepaard met 
beeldmateriaal waarbij de beslissing van de ref onder de loep wordt genomen.

Van iedere scheidsrechter wordt verwacht dat ze de verplichte cursussen volgen die gegeven worden in de 
vriendenkringen. Wie niet kan aanwezig zijn op deze cursus bij de eigen vriendenkring, kan aansluiten bij 
een andere vriendenkring. Hieronder vind je de data en locaties waar de cursussen doorgaan in oktober/
november.



Greet & Chris

Café Cosmopolite
Lorenzo & Katrien
Stationsstraat 94

8930menen

tel. 056 51 86 02
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Café St. Krispijn 
 
 

Lokaal SK Geluwe

Ieperstraat 29
8940 Geluwe        tel. 056 / 51 64 35

de eerste quiz van het nieuwe seizoen zorgt voor 3 koplopers, proficiat aan 
Pieter, Gilles en Patryk, zij behaalden 10/10!

naam 09/18 tOtaaL
1 Pieter dejonghe 10 10

Gilles douterlungne 10 10
Patryk Grzybowski 10 10

4 niels Bossuyt 9 9
5 Lieven masil 8 8
6 Ryan Vanneste 7 7
7 Berland Verhaeghe 6 6
8 mario Vandamme 4 4
9 Emiel ares 3 3

Luc Vanalme 3 3



KaaRtInG
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de eerste kaarting zit erop, Brecht en Siel scoorden goed en 
nemen voorlopig de leidersplaats op zich.

Het seizoen is echter nog lang en er staan nog enkele  
kaartingen op het programma.

naam ROndE 1 tOtaaL
1 Brecht Verfaillie 3 punten - 72 3 punten - 72

Siel depover 3 punten - 72 3 punten - 72

3 Pieter-Jan Raes 3 punten - 58 3 punten - 58

Geert Bossuyt 3 punten - 58 3 punten - 58

5 Berland Verhaeghe 3 punten - 44 3 punten - 44

mario Vandamme 3 punten - 44 3 punten - 44

7 Rudy Vanwalleghem 3 punten - 39 3 punten - 39

Frederik Schacht 3 punten - 39 3 punten - 39

9 Emiel ares 1 punt - 41 1 punt - 41

Ghislain Herie 1 punt - 41 1 punt - 41

11 niels Bossuyt 1 punt - 31 1 punt - 31

Gilles douterlungne 1 punt - 31 1 punt - 31

13 Luc Vanalme 1 punt - 25 1 punt - 25

Kenny Lemaire 1 punt - 25 1 punt - 25

Pieter dejonghe 1 punt - 25 1 punt - 25

Lieven masil 1 punt - 25 1 punt - 25



U I t S L a G  S E P t E m B E R  2 0 1 8

PROnOStIEK
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de eerste pronostiek van het seizoen zorgde voor geen hoge scores. Brecht neemt de 
leiding met 1 punt voorsprong op Pieter. alles ligt echter nog dicht bij elkaar. Het wordt 

ongetwijfeld terug een spannen race.

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  -  O K t O B E R  2 0 1 8

NAAM

naam 09/18 tOt.

1 Brecht Verfaillie 27 27

2 Pieter dejonghe 26 26

3 Patryck Grzybowski 21 21

4 Peter dessein 20 20

5 Pieter-Jan Raes 19 19

6 Lieven masil 18 18

7 Kenny Lemaire 17 17

8 Geert Bossuyt 15 15
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PROnOStIEK

NAAM
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REEKS DATUM UUR WEDSTRIJD PRONOSTIEK
1ste Prov. w-Vl 20/10 20.00u damme - Boezinge

2de Prov. a w-Vl 20/10 19.30u Bredene - Spermalie middelkerke

2de Prov. a w-Vl 21/10 15.00u de Haan - Varsenare

2de Prov. B w-Vl 21/10 15.00u Bissegem - anzegem a

3de Prov. a w-Vl 21/10 15.00u Geluveld - Veurne a

3de Prov. B w-Vl 21/10 15.00u nieuwpoort - Lombarsijde

3de Prov. B w-Vl 21/10 15.00u Steenbrugge a - Lissewege

3de Prov. C w-Vl 21/10 15.00u Emelgem-Kachtem - Heule

3de Prov. C w-Vl 21/10 15.00u aarsele - Bellegem

4de Prov. a w-Vl 20/10 19.00u davo westende- wS Bulskamp

4de Prov. B w-Vl 20/10 18.00u damme B - Ruiselede

4de Prov. B w-Vl 21/10 15.00u dosko Beveren B - Beernem B

4de Prov. C w-Vl 20/10 17.00u wikings Kortrijk - Ledegem B

4de Prov. d w-Vl 20/10 19.00u Zillebeke - Kruiseke

4d Prov. d w-Vl 21/10 15.00u Reningelst - dadizele B

Oude Ieperweg 8 
8940 Wervik 

Open vanaf  10u 

Zondag vanaf  9u 

Dinsdag gesloten

naam 09/18 tOt.

1 Brecht Verfaillie 27 27

2 Pieter dejonghe 26 26

3 Patryck Grzybowski 21 21

4 Peter dessein 20 20

5 Pieter-Jan Raes 19 19

6 Lieven masil 18 18

7 Kenny Lemaire 17 17

8 Geert Bossuyt 15 15



LIdGELd

Zoals ieder jaar vragen wij u om het lidgeld en het bedrag van  
de steunkaarten te betalen. dit kan op 2 manieren:

- Cash betalen op de vergaderingen

- Overschrijven op rekening KVSmO: BE92 8779 7197 0123

Het bedrag van het lidgeld bedraagt een normale 
 wedstrijdvergoeding (zonder verplaatsingskosten).

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

Het bedrag van de steunkaarten bedraagt min. 25€ 
(50 steunkaarten aan 0,50 €)

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

p. 20



Frederik Schacht
Vlasbloemstraat 33
8870 Izegem
tel: 0476/ 53 31 99
info@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

Het bedrag van het lidgeld bedraagt een normale 
 wedstrijdvergoeding (zonder verplaatsingskosten).

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

Het bedrag van de steunkaarten bedraagt min. 25€ 
(50 steunkaarten aan 0,50 €)

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



Het bedrag van het lidgeld bedraagt een normale 
 wedstrijdvergoeding (zonder verplaatsingskosten).

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

Het bedrag van de steunkaarten bedraagt min. 25€ 
(50 steunkaarten aan 0,50 €)


