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Het nieuwe seizoen is dan toch uit zijn startblokken geschoten en laten we hopen 
dat we op een gezonde manier het seizoen kunnen uitspelen. 

Vorig jaar moesten we nogal bruusk eindigen. De vervelende epidemie Covid-19 
bracht roet in het eten. We waren klaar om de competitie met schoonheid te 
beëindigen maar dit kon helaas niet. Er waren genoeg twijfelmomenten maar 
uiteindelijk werd de knoop doorgehakt. 

Voor vele clubs was het 
even schrikken. Wat nu? 
Er werd een berekende 
klassering gemaakt en 
sommige clubs waren heel gelukkig met het resultaat voor andere clubs was het 
dan weer een domper. Hoe dan ook we moeten vooruit kijken. 

Iedereen bereidde tijdens de lockdown zich volmondig voor op de testen. Nooit 
eerder zou de vriendenkring zo vroeg klaargestoomd worden en we waren er ook 
van overtuigd dat de testen een fluitje van een cent gingen worden. Eind juli/
begin augustus kwam het bericht dat we geen testen en examen zouden krijgen 
dit seizoen. Voor mij zelf een beetje jammer want ik wilde nog wel nog eens 
bevestigen dat ik fysisch klaar was nadat ik vorig jaar de draad terug had opgepikt. 

Sommige van onze gevestigde waarden namen ook een beslissing. Berland 
Verhaeghe, jarenlang ref en trouw lid van onze vriendenkring, liet weten dat hij de 
schoenen aan de haak zou hangen. Berland miste bijna geen enkele vergadering 
en lag heel goed in de groep van de jongeren. Hij was en is nog steeds een enorme 
meerwaarde voor de vriendenkring. We kunnen zijn beslissing zeker begrijpen. 
Toch doet het altijd een beetje pijn als je zo’n lid zijn actieve carrière ziet 
beëindigen en het niet op een vrolijke manier kan afsluiten maar we zullen hem 
toch proberen te huldigen op de eerstvolgende vergadering. 

Een volgend lid, Henri Ruelens, meldde ons eveneens dat hij zijn actieve carrière 
zou beëindigen. Henri was vroeger een heel trouw lid van de vriendenkring. Door 
diverse omstandigheden zagen we Henri niet meer zoveel op de vriendenkring 
maar hij heeft jaren toch wel wat betekend voor ons. Eveneens zullen we kijken 
of we Henri ook op een passende manier in de bloemetjes kunnen zetten op de 
volgende ledenvergadering.

Ten derde Marc Endron, vele jaren trouw lid van onze kring en ook iemand waar 
we veel aan te danken hebben in moeilijke periodes. Er kwam nog geen officiële 
bevestiging van maar via enkele kanalen konden we toch vernemen dat hij ook 
zijn actieve carrière zou beëindigen als scheidsrechter. Eveneens bekijken we hier 
om ook Marc op de volgende vergadering te bedanken.

Bij deze wil ik hen allen bedanken voor hun fantastische inzet gedurende de vele 
jaren. We gaan hen zeker missen op de velden maar voor ons zitten ze dan ook 
diep in ons hart gegrift. Ik wens hen alvast nog veel gezonde jaren toe en hoop 
jullie te mogen begroeten op de eerstvolgende vergadering. 

Ik wil vervolgens ook nog iedere scheidsrechter veel succes toewensen voor het 
nieuwe seizoen en hou het vooral veilig. 

Sommige van onze gevestigde waarden 
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TRAINING 
 

elke woensdag
 
 

Terrein 
Sparta Kruiseke

 

 
Training start om 

19u30 stipt!

KALENDER 

Vrij. 18 sept  Ledenvergadering

Vrij. 16 okt  Ledenvergadering

Vrij. 20 nov  Ledenvergadering

Vrij. 18 dec  Ledenvergadering
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LEDENVERGADERING

Vrijdag 
18 september 

 
GC De Knippelaar 

Hoogland 19 
8940 Kruiseke - Wervik

Aanvang 20u00

AGENDA

•	 Verwelkoming door de 
voorzitter

•	 Briefwisseling
•	 Financieel verslag
•	 Onderrichtingen  

Bureau Arbitrage W-Vl
•	 Nieuwe reglementen
•	 Quiz
•	 Allerlei
•	 Huldiging 
•	 Statutaire vergadering



LEDENVERGADERINGEN
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VRIJDAG 18 SEPTEMBER

Na een lange tussenpauze mogen we eindelijk onze 
ledenvergaderingen terug opstarten. 

In september staat opnieuw de statutaire vergadering op het
programma. Opmerkingen en/of aandachtspunten voor de statuten 

kunnen  doorgegeven worden aan onze secretaris Siel Depover.

 Daarnaast staat de (her)verkiezing van de bestuursleden op het 
programma.

Vervolgens worden de prijzen uitgereikt van de activiteiten van het 
voorbije seizoen.

We geven ook een korte uiteenzeting van de nieuwe spelregels en we 
zetten enkele onstlagnemende scheidsrechters in de bloemetjes.

Afsluiten doen we terug met een traktatie van het bestuur met een 
drankje en een hapje
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VRIJDAG 16 OKTOBER

Normaal houden we in oktober de verplichte cursus maar deze werden  door 
het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen geannuleerd.

Aangezien de statutaire vergadering van september wat tijd in beslag zal 
nemen, zullen we in oktober onze 1ste ronde van de kaarting houden.
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NIEUWE SPELREGELS
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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

    MIJN ASSISTENTEN
   OPTIMAAL GEBRUIKEN 

p. 8

Dit zijn de reglementswijzigingen die vanaf dit seizoen van toepassing zijn.
Deze slides kunnen in videofragment bekeken worden. In het videofragment worden deze 

aanpassing van de spelregels ook aangevuld met wedstrijdbeelden om alles te verduidelijken.

Het videofragment kan teruggevonden worden op de website van voetbalvlaanderen:

www.voetbalvlaanderen.be/scheidsrechter/spelregels
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Peter Dejonghe VOF
Voegwerken 
Gevelrenovaties 
Elastisch voegen

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

    MIJN ASSISTENTEN
   OPTIMAAL GEBRUIKEN 
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Want ‘zwaaien’ ziet er eerder onschuldig uit, maar dat is het helemaal niet! We kunnen slechts blij zijn bij een 
goede overeenkomst, dan zal uw wedstrijd beter verlopen en zal de arbitrage in een beter daglicht gesteld 
worden.

Kom dus eerst en vooral op tijd, want iedereen weet dat het onderhoud tussen ref en assistent voor de 
wedstrijd zeer belangrijk is. Komt er een breuk in de band dan zorgt dit bij ref of assistent reeds voor 
onzekerheid. Refs met de woorden ‘zoals gewoonlijk’  en de assistenten die repliceren ‘ja, ja, ik weet wat ik 
moet doen’ hebben het verkeerd voor. Iedere wedstrijd is anders en de struikelblokken liggen niet ver weg. 
Duidelijke afspraken vooraf worden vlug opgemerkt door anderen, ook spelers voelen het aan als de ref en 
zijn assistent niet op dezelfde golflengte zitten. Ieder scheidsrechter zou zijn plannetje moeten maken waarop 
de belangrijkste punten voorkomen en waarbij niets over het hoofd wordt gezien. Indien de ref zelf geen 
spontane richtlijnen en afspraken geeft, moet de assistent zelf ernaar vragen. Hoe duidelijker de afspraak, hoe 
eenvoudiger de samenwerking op het veld en laat dit nu van cruciaal belang zijn om een wedstrijd vlot te 
laten verlopen.

Vooral de eigengemaakte tekens die zullen gebruikt worden en de plaatsing/verplaatsing van de ref en 
assistent moeten voorafgaand de wedstrijd besproken worden. Assistenten moeten van hun ref het nodige 
vertrouwen krijgen om te vlaggen als het hoort en daarnaast moet de ref toezien dat deze helpers niet bloot 
staan aan het mogelijke effect van de reacties van het publiek, die amper een paar meter verder staan. Laat 
de assistenten merken dat ze ook belangrijk zijn met taken als nazicht identiteitskaarten en voetbalschoenen, 
controle bij vervangingen, orde in de neutrale zone alsook de toepassing van de buitenspelregel tijdens de 
wedstrijd. Ja, ook de ref zal moeten leren om zich aan te passen en te fluiten met officiële assistenten, hij moet 
ze maximaal leren gebruiken bij zijn plaatsing en verplaatsing. Hij moet ze in de eerste plaats zien, het visueel 
oogcontact is van REUZE-belang, hij moet hen kunnen volgen en ze dan ook begrijpen.

Tevens zal de scheidsrechter de verantwoordelijkheid nemen en met zijn assistenten menselijk omgaan. 
He goede verloop van een wedstrijd hangt af van vele factoren maar zeker van de samenwerking tussen 
drie vrienden-scheidsrechters. Een kortsluiting tussen hen wordt onmiddellijk opgemerkt door publiek en 
spelers en zal zeker uitgebuit worden. Wie is dan het slachtoffer? Wie wordt dan bespot? Zorg er dus voor in 
wederzijds vertrouwen elkaar bij te staan zodat kritiek onmogelijk is. Zelfs indien je als assistent dient op te 
treden, kan dit een buitenkans zijn want je ziet hoe een andere collega een bepaalde fase oplost of wat je in 
uw wedstrijd zeker niet wil laten gebeuren, neem dit mee.

Ook ik heb deze leerschool moeten passeren en heb er voor mezelf het beste aan overgehouden. Dit zijn 
dan de namiddagen waar we graag naartoe gaan. Zorg ervoor dat ze jou herinneren als uit het goede hout 
gesneden zodat je kalm en zelfverzekerd uw opdracht ter hand kan nemen. Onze Geert en Lieven hebben 
reeds veel aan beide kanten gestaan, waarbij in een blok 3 op en 3 af hen en mij de meeste voldoening gaf.

Sportieve groeten

Luc Vanalme
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Protocol voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters 
 

Heropstart wedstrijden vanaf 01.09.2020 
 

 
Dit document is bezorgd aan alle scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en observers 
van Voetbal Vlaanderen en wordt regelmatig bijgewerkt. 
 
Dit document is ter info bezorgd aan alle clubs van Voetbal Vlaanderen. 
 
 
1. Algemeen 
 
We verwijzen naar de communicatie “opnieuw voetbalwedstrijden mét publiek” van Voetbal 
Vlaanderen van vrijdag 26.06.2020 op de website. 
 
2. Gouden regels 
 
• Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die tijdens de zomermaanden geen 

wedstrijden willen leiden omwille van persoonlijke redenen gerelateerd aan het Corona-
virus nemen verlof via de normale procedure. 
 

• Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die zich voorafgaand aan het uitvoeren 
van hun aanduiding ziek voelen zeggen hun wedstrijd af via de normale procedure. 

 
• Voor ieders individueel gedrag blijven de gouden basisregels van toepassing 

 
o Het respecteren van de hygiënevoorschriften. 
o Het respecteren van de veiligheidsafstand. 

 

3. Wedstrijden 
 
3.1. Voor de wedstrijd 

 
• Indien u samen naar de wedstrijd gaat is het sterk aangeraden in de wagen een 

mondmasker te dragen. 
 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van een afspraakplaats en u begeeft zich rechtstreeks 
naar de club. 
 

• Een welkomstdrankje kan worden aanvaard indien dit aangeboden wordt in een ruimte 
waar de maatregelen met betrekking tot afstand, bediening, consumptie en hygiëne 
kunnen gewaarborgd worden door de bezochte club en dit onder hun 
verantwoordelijkheid. 

• Bij het betreden van de kleedkamer doet u onmiddellijk nazicht 
 

o De kleedkamer is voldoende groot om de hygiëneafstand te bewaren. 
o Aanwezigheid van desinfecterende handgel. 
o Kleedkamer, stoelen, banken, tafels, douches, wasbakken en sanitair zijn proper 

en ontsmet. 

p. 10
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Indien niet oké, vraagt de scheidsrechter aan de bezochte club om dit zo snel mogelijk  
in orde te brengen. 

 
➔ Kleedkamer is te klein: andere kleedkamer. Indien niet mogelijk: gebruik van een 

mondmasker. 
 

➔ Geen handgel: onmiddellijk te voorzien. 
 

➔ Niet hygiënisch: onmiddellijk door de bezochte club in orde te brengen. 
 
Indien dit niet oké is bij aankomst, verwittigt u steeds het secretariaat hiervan via mail. 
 

• Dranken (water, sportdrank) kunnen enkel genuttigd worden door middel van kleine 
flesjes die ongeopend door de bezochte club aangeboden worden. Let er op dat geen 
flessen, drinkbussen, … gedeeld worden. 
 

• Bij de betaling van de vergoeding en verplaatsingskosten wordt gevraagd dit in een 
open omslag te laten overhandigen om directe aanrakingen met cash geld te vermijden. 
 

• Het nazicht van het terrein gebeurt enkel door de ref; in trio-arbitrage dus zonder 
begeleiding van de assistent-scheidsrechters. 
 

• Geen enkele andere persoon dan de door het Bureau Arbitrage aangeduide 
scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, een aangeduide official van het Bureau 
Arbitrage en de afgevaardigde van thuisploeg en bezoekers zijn in de kleedkamer 
toegelaten. Daar wordt steeds de anderhalve meter afstand gerespecteerd. Indien niet 
mogelijk worden mondmaskers gedragen. 
 

• Voorafgaande massage/verzorging door een kine van één van de clubs is niet 
toegelaten. 
 

• Wedstrijdblad: vooraleer u de PC aanraakt, garandeert u zich ervan dat deze is 
ontsmet. Na elke manipulatie door een andere persoon, wordt de ontsmetting herhaald. 
De bezochte club zorgt voor de aanwezige middelen hiertoe. 
 
Identiteitskaarten worden niet aangeraakt door de ref maar worden getoond door de 
afgevaardigde die een mondmasker draagt. 

 
• Nazicht van de uitrusting: deze gebeurt vanop anderhalve meter afstand; in de 

buitenlucht en zonder aanrakingen. 
 

• Wedstrijdbal, reserveballen, …: navraag doen of deze zijn ontsmet. 
 

• Spelers begeven zich voor de wedstrijd rechtstreeks naar het speelveld. Er is geen line-
up. 
 

• Bij het betreden van het speelveld begeven beide assistent-scheidsrechters zich 
onmiddellijk naar het doel ter controle en dan naar hun startpositie. Ze vergezellen de 
ref niet naar het aftrappunt. 

 
 
 
 

p. 11
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3.2. Tijdens de wedstrijd 
 

• De toss gebeurt door de scheidsrechter en beide kapiteins. De anderhalve meter 
afstand wordt daarbij gerespecteerd.  
 
Andere personen (bv. schenkers van een wedstrijdbal, sponsors, …) respecteren strikt 
de afstandsregel van anderhalve meter. 
 

• Vervangingen: worden gemeld vanop minimum anderhalve meter afstand. De 
assistent-scheidsrechter blijft ook deze afstand respecteren ten opzichte van de invaller 
en raakt deze niet aan. 

• De assistent-scheidsrechter waakt er over dat de anderhalve meter tussen hem en de 
personen in de technische en neutrale zone steeds gerespecteerd blijft. 
 

• Afdwinging van de anderhalve meter afstand bij het gebruik maken van disciplinaire 
maatregelen. Verbale opmerkingen, gele en rode kaarten worden gegeven met respect 
voor de afstandsvoorschriften. 

 
De ref benadrukt voor de wedstrijd dat hierop strikt zal worden toegekeken en 
overtredingen zullen worden bestraft. 
 

• Respecteer na het affluiten (rust en einde wedstrijd) en bij het zich begeven naar de 
kleedkamers de anderhalve meter afstand. 

 
3.3. Na de wedstrijd 
 
• Nemen van een douche: inachtneming van de hygiënemaatregelen inzake gebruik en 

ontsmetting. 
 

• Invullen wedstrijdblad: wordt bij voorkeur thuis gedaan en dit onmiddellijk bij 
aankomst op de woonplaats. 
 
Vergewis u van de juistheid van de gegevens met de afgevaardigden vooraleer de 
accommodatie te verlaten. 
 
Indien toch invulling ter plaatse: vooraleer u de PC aanraakt, garandeert u zich ervan 
dat deze is ontsmet. Na elke manipulatie door een andere persoon, wordt de 
ontsmetting herhaald. De bezochte club zorgt voor de aanwezige middelen hiertoe. 
 

• Een drankje/hapje kan worden aanvaard indien dit aangeboden wordt in een ruimte 
waar de maatregelen met betrekking tot afstand, bediening, consumptie en hygiëne 
kunnen gewaarborgd worden door de bezochte club en dit onder hun 
verantwoordelijkheid. 

 
• Nazichten tijdens Corona: de observer oordeelt over de veiligheid om de 

wedstrijdbespreking te doen. Basisregels: 1.5 meter – mondmasker – handhygiëne – 
voldoende grote (buiten)ruimte.  
 

• De observer mag daags nadien de wedstrijdbespreking doen via telefoon, Teams, Zoom 
of Skype. 

p. 12



KLEDIJ
PATRICK

Mensen die kledij hebben besteld afgelopen seizoen (voornamelijk 
scheidsrechters die in 2019 gefloten hebben op het toernooi in 
Poperinge), kunnen deze afhalen op onze ledenvergadering in 
september.

Wie niet aanwezig kan zijn, gelieve Frederik te verwittigen en met 
hem af te spreken om de kledij te verkrijgen.

LOCATIE
LEDENVERGADERING

      OPGEPAST!!!
Door de coronamaatregelen is ons lokaal in de Bond Moyson in Menen momenteel niet geschikt en bruikbaar 
om onze ledenvergaderingen te houden. Daarom wordt onze ledenvergadering voor de maand september 
gehouden in GC De Knippelaar in Kruiseke-Wervik.

Afspraak dus op vrijdag 18 september om 20.00u op volgende locatie:

      GC De Knippelaar

      Hoogland 19

      8940 Kruiseke - Wervik

!!! MONDMASKER VERPLICHT als men zich verplaatst in het gebouw !!!
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Café St. Krispijn 
 
 

Lokaal SK Geluwe

Ieperstraat 29
8940 Geluwe        Tel. 056 / 51 64 35

Zoals aangekondigd werden alle klassementen in februari als definitief 
beschouwd. 

Helaas kon de quiz afgelopen seizoen maar 2x doorgaan. Toch hebben we één 
enkele winnaar, proficiat Robbe met de overwinning! 

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

Voor de kaarting hebben we ook een terechte winnaar. Mario 
kon als enige afgelopen seizoen 3x winnen, proficiat! 

5 anderen kwamen net te kort maar eindigen toch mooi 
op de erelijst.

NAAM RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3 TOTAAL
1 Mario Vandamme 3 punten - 158 3 punten - 70 3 punten - 88 9 punten - 316

2 Frederik Schacht 3 punten - 58 1 punt - 29 3 punten - 88 7 punten - 175

3 Kevin Grave 3 punten - 47 3 punten - 66 1 punt - 51 7 punten - 164

4 Luc Vanalme 1 punt - 38 3 punten - 66 3 punten - 46 7 punten - 150

5 Ghislain Herie 3 punten - 58 1 punt - 39 3 punten - 46 7 punten - 143

6 Siel Depover 3 punten - 47 3 punten - 47 1 punt - 24 7 punten - 118

7 Lieven Masil 3 punten - 158 1 punt - 45 1 punt - 24 5 punten - 227

8 Rudy Vanwalleghem 1 punt - 30 3 punten - 70 1 punt - 36 5 punten - 136

9 Dylan Logie 1 punt - 38 3 punten - 47 1 punt - 19 5 punten - 104

10 Pieter-Jan Raes - 1 punt - 29 3 punten - 85 4 punten - 114

11 Berland Verhaeghe - - 3 punten - 107 3 punten - 107

Nick Vandenhoeke - - 3 punten - 107 3 punten - 107

13 Kurt Deblauwe - 3 punten - 92 - 3 punten - 92

Kenny Lemaire - 3 punten - 92 - 3 punten - 92

15 Robbe Allewaert - - 3 punten - 85 3 punten - 85

16 Pieter Dejonghe 1 punt - 6 1 punt - 39 1 punt - 19 3 punten - 64

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

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

19 Geert Neyrinck - - 1 punt - 91 1 punt - 91

20 Geert Bossuyt - - 1 punt - 36 1 punt - 36

21 Brecht Verfaillie - 1 punt - 27 - 1 punt- 27

p. 15



U I T S L A G  F E B R U A R I  2 0 2 0  +  E I N D S T A N D

PRONOSTIEK

p. 16

Corona bracht ook roet in het eten in de spannende pronorace.

Met 2 maandoverwinningen is Pieter ook een terechte winnaar van de prono, proficiat! 
Pieter-Jan en Kenny vervolledigen het podium maar kwamen enkele puntjes tekort op 

het einde om Pieter van de winst te houden.

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

NAAM 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 TOT.

1 Pieter Dejonghe 31 23 40 17 26 19 156

2 Pieter-Jan Raes 18 30 26 16 26 32 148

3 Kenny Lemaire 21 12 30 23 21 28 135

3 Lieven Masil 26 19 34 - 31 15 125

5 Patryk Grzybowski 21 22 33 - 22 22 120

6 Dylan Logie 23 13 35 19 - 20 110

7 Geert Bossuyt - - 30 - 23 17 70

8 Stefaan Carpentier - 18 34 - - - 52

9 Robbe Allewaert - - - - - 25 25

10 Brecht Verfaillie - 21 - - - - 21

P R O N O S T I E K  -  S E P T E M B E R  2 0 2 0

NAAM
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NAAM 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 TOT.

1 Pieter Dejonghe 31 23 40 17 26 19 156

2 Pieter-Jan Raes 18 30 26 16 26 32 148

3 Kenny Lemaire 21 12 30 23 21 28 135

3 Lieven Masil 26 19 34 - 31 15 125

5 Patryk Grzybowski 21 22 33 - 22 22 120

6 Dylan Logie 23 13 35 19 - 20 110

7 Geert Bossuyt - - 30 - 23 17 70

8 Stefaan Carpentier - 18 34 - - - 52

9 Robbe Allewaert - - - - - 25 25

10 Brecht Verfaillie - 21 - - - - 21

P R O N O S T I E K  -  S E P T E M B E R  2 0 2 0

PRONOSTIEK

NAAM
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Oude Ieperweg 8 
8940 Wervik 

Open vanaf  10u 

Zondag vanaf  9u 

Dinsdag gesloten

REEKS DATUM UUR WEDSTRIJD PRONOSTIEK
Jupiler Pro League 18/09 20.45u Charleroi - Beerschot

Jupiler Pro League 20/09 13.30u Zulte Waregem - Club Brugge

Jupiler Pro League 20/09 18.45u Genk - Mechelen

1B Pro League 19/09 20.45u Union - Seraing

1ste Prov. W-Vl. 20/09 15.00u WS Lauwe - Rumbeke

2de Prov. A W-Vl. 19/09 19.00u Houthulst A - Veurne

2de Prov. B W-Vl. 19/09 19.30u Wevelgem A - Dottignies

2de Prov. B W-Vl. 20/09 15.00u Moen - Zwevegem

3de Prov. A W-Vl. 20/09 15.00u Kruiseke - Lombardsijde

3de Prov. C W-Vl. 20/09 15.00u Bissegem - Marke

4de Prov. A W-Vl. 20/09 15.00u Nieuwkapelle - Gistel

4de Prov. C W-Vl. 19/09 19.30u Ingelmunster B - Pittem

4de Prov. C W-Vl. 20/09 15.00u Kuurne -Anzegem B

4de Prov. D W-Vl. 19/09 19.15u Vlamertinge B - Voormezele

4de Prov. D W-Vl. 20/09 15.00u Westouter - Elverdinge
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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
Kasteelhofstraat 20
8890 Moorslede
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


