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Beste vrienden,

Mijn initiële voorwoord was af toen er jammer genoeg werd meegedeeld 
dat alle sportwedstrijden, bijeenkomsten, festiviteiten, concerten 
werden gecanceld. Het liefst had ik gesproken over het spannend slot 
in de voetbalreeksen, gaande van de Jupiler Pro League tot in de lagere 
reeksen en de druk die er op de scheidsrechter zal gelegd worden, helaas 
besliste het coronavirus hier anders over.

De komende weken geen voetbal in België en wereldwijd heel wat 
sportwedstrijden die geannuleerd worden. Het wordt een hele kalme 
periode en het is afwachten wat er in de verschillende voetbalcompetities 
zal beslist worden. Wordt het seizoen vroegtijdig stopgezet, worden de 
wedstrijden nog ingehaald? Momenteel is het koffiedik kijken.

Restaurants, cafés, scholen, winkels gaan dicht. Alleen de noodzakelijke 
winkels blijven open. Er wordt aangeraden om zo veel mogelijk van thuis 
uit te werken. In vele sectoren en bij vele zelfstandigen zal er niet gewerkt 
worden of toch met minder manschappen. Veel mensen verliezen op 
deze manier ook hun broodwinning, economisch is dit een ramp maar de 
gezondheid primeert uiteraard. 

Voor veel mensen valt een groot deel van hun sociaal leven weg 
aangezien ze hun hobby en vrijetijdsbesteding niet meer kunnen 
uitoefenen. Het geeft toch een benauwd gevoel en een gevoel van 
isolement. Een dagelijkse of wekelijkse routine wordt helemaal 
onderbroken. Huishoudelijke karweitjes en de grote lenteschoonmaak 
kunnen bij deze al aangepakt worden, maar vele andere voordelen zie ik 
verder niet in deze situatie.

Bijeenkomsten en vergaderingen worden afgeraden, hierdoor werd 
er ook beslist om de ledenvergadering van maart te annuleren. Een 
logische keuze wat mij betreft. Hopelijk kan alles binnen 2-3 weken terug 
zijn gewone gangetje gaan en kan het normale leven terug opgepikt 
worden. Ik hoop dan ook dat we terug iedereen gezond en wel mogen 
vewelkomen op onze ledenvergadering in april. 
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TRAINING 
 

Momenteel worden 

de trainingen tot april 

opgeschort

KALENDER 

Vrij. 17 april Ledenvergadering

Zat. 2 mei  Finaledag

Vrij. 15 mei  Ledenvergadering

Zat. 27 juni  Rally

Vrij. 21 aug  P.A.V. Ieper
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LEDENVERGADERINGEN
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VRIJDAG 20 MAART

 Helaas wordt de ledenvergadering van 20 maart geannuleerd
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VRIJDAG 17 APRIL

Jaarlijks houden we meestal op het einde van het seizoen een megaquiz. Dit 
jaar zal deze doorgaan na de ledenvergadering in april. Kenny is volop bezig 

met de vragenrondes in elkaar te boksen. Opgepast want er zit een ronde 
met reglementsvragen in verwerk. Deze zal integraal meetellen voor het 

jaarklassement van de gewone reglementsquiz!
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WEEKEND ARDENNEN

Verslag

« Het stormde in de Ardennen. »

In het weekend van 9 februari was het eindelijk weer zo ver. Zoals gewoonlijk gingen we met de KVSMO op stap richting 
de Ardennen. Na vijf jaar Manhay was het tijd voor iets nieuw, de locatie was op en het was tijd voor vernieuwing nodig. 
Dat werd gevonden in Theux. Een oud hotel dat werd omgevormd tot vakantiewoning voor grote groepen, iets meer naar 
het noorden waardoor de afstand ook iets korter werd dan voorgaande jaren. 

De vroege vogels vertrokken vanaf 7u uit Menen richting Theux om alles te openen en op te starten. De kamerindeling 
werd reeds een week op voorhand door Geert opgemaakt waardoor iedereen meteen zijn kamer vond en zich meteen kon 
installeren. Doorheen de hele namiddag kwam iedereen aan waardoor het weekend kon beginnen. Even was er paniek in 
de namiddag omdat we dachten dat storm Ciara zich al meldde, maar dat was zonder Rudy gerekend die al enkele stoelen 
testte voor zijn middagdutje. De bomen hebben het maar net overleefd en de storm moest dan nog komen. 

Na de fajita’s op vrijdagavond begon iedereen zich stilaan terug te trekken naar zijn kamer voor de traditionele fuif met 
daarbij horend thema. Dit jaar werd er gekozen over het thema “Oberbayern” waardoor we ons allemaal in een lederhosen 
of een dirndl hebben getrokken, maar dat was zonder Pieter-Jan gerekend. Door een laaghangende afdak werd het een 
bezoek aan de spoedafdeling van het ziekenhuis in Verviers. Met de nodige lijm kon de plaatselijke arts het euvel snel 
van de baan helpen. Bij onze terugkomst werd de dans geopend in alle hoeken van de kamer door Lieven. De klassiekers 
galmden de hele avond lang doorheen de boxen. Even na middernacht gingen de meesten de rust en kalmte opzoeken 
om hen voor te bereiden op een intense dag die ging volgen. 

Op zaterdag stonden drie activiteiten gepland. Als eerste op de planning stond een bezoek aan de mijn van Blegny op het 
programma, daarna werden we gedropt in de bossen van Coo om de dag af te sluiten met de avondactiviteit samengesteld 
door Bart en Siel. 

Zoals hierboven vermeld, bezochten we de steenkoolmijnen van Blegny. Deze voormalige kolenmijn situeert zich in 
het Luikse steenkoolbekken ngelegen nabij Trembleur in de gemeente Blegny. Het is een publiekelijk toegankelijke mijn die 
erkend is als Unesco werelderfgoed. Bij aankomst op de site in Blegny werden we opgewacht om samen de geschiedenis 
van de steenkoolmijnen te leren kennen en waar we deze in België kunnen terugvinden. Na het videofragment werden 
we in twee groepen verdeeld om in de mijnen af te dalen om alles van dichtbij te bezichtigen. Alles is er nog zoals in de 
oorspronkelijke staat van toen deze werd gesloten in maart 1980. Beide gidsen hadden een verleden in de steenkoolmijnen 
en konden dus naar hartenlust ons alles bijbrengen over de ontginning in de mijnen. 

We startten de rondleiding een dertigtal meter onder de grond waar we alle verschillende gevaren en werkingen van de 
mijn leerden kennen. Verderop kwamen we een  werkplaats tegen waarin de mijnwerkers dag in dag uit moesten werken. 
Een doorgang van 3 meter op 3 meter, waar net genoeg plaats was voor mens en machine. 

Vandaag de dag kunnen we ons dat gewoon niet meer voorstellen en toch als we even terugdenken, het is amper 40 jaar 
geleden dat dit nog de manier van werken was. Nu zou er meteen een staking ontstaan en ligt het hele land plat en staat 
de media vol over deze mensonwaardige omstandigheden. Toch zijn ze nog steeds de realiteit in andere delen van de 
wereld, maar daar wordt voorlopig gewoon over gezwegen. Voor bijna iedereen kwam dit toch binnen. 

Via de steile trap die ons een zicht gaf op de werkplaats indertijd kwamen we op een diepte van 60 meter ondergronds. 
Dieper konden we niet gaan omdat de mijn van Blegny ook een hoog waterpeil heeft en we daarom met onze voeten in 
het water gingen staan. Op deze diepte kregen we de verschillende soorten transportmiddelen te zien alsook een uitleg 
over de verschillende ziektes waarmee mijnwerkers te kampen hadden. 

Na het bezoek op het bovenste gedeelte van de schacht die uitzag gaf over de site van de mijn van Blegny keerden we 
terug naar onze verblijfplaats in Manhay voor het middagmaal. Het zou een stevig middagmaal moeten worden want in 
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de namiddag werden we verwacht in Coo voor een dropping. 

Coo heeft een grote aantrekkingskracht voor toeristen omwille van zijn watervallen. De 15 meter hoge watervallen 
zijn het grote lokmiddel van het piepkleine dorpje bij Stavelot. Daarbij is een heel avonturencentrum opgericht waar 
verschillende activiteiten gedaan kunnen worden. Wij kozen ervoor om de dropping uit te testen. 

De groepen voor de dropping werden verdeeld in de jonge garde en de ervaren rotten in het leven. Met een busje werd de 
eerste groep naar het drop-off point gebracht om aan de zoektocht te beginnen. Onderweg stond er een pater ons op te 
wachten voor een bijkomende opdracht. De kenners onder ons mochten zich hier onderscheiden om blind zowel bier als 
kaas te proeven. De jonge garde deed dit uitstekend want ze kregen een score van maar liefst 14(!) op 6. Nog nooit haalde 
een team zo een hoge score in het proefonderdeel. 

Dit allemaal terwijl het team van de ervaren rotten zich nog meer wou onderscheiden. Om te tonen dat het zeker allemaal 
nog werkt, kozen zij om de sportieve route af te leggen in plaats de normaal uitgestippelde route. Het was al donker 
toen dit team dan ook de finish bereikte. Dit was misschien ook de oorzaak van hun originele foto onderweg die moest 
genomen worden. Geert koos ervoor om in de beek te gaan staan om dan later met een klein vestimentair probleem te 
maken hebben. Er was namelijk iemand met zijn kleren vandoor gegaan. De opdracht voor de meest originele foto werd 
met voorsprong gewonnen door het team van de anciens. Na een amusante maar op sommige momenten toch een 
stevige wandeling was het tijd om ons klaar te maken voor het avondmaal plus de bijkomende activiteit samengesteld 
door Bart en Siel. 

Jaarlijks maken zij er telkens een pareltje van en dit jaar was dat niet anders. Ze gingen voor het concept van de normale quiz, 
maar toch voegden ze er een twist aan toe. Dat mag ook letterlijk genomen worden want na iedere correct beantwoorde 
vraag moest er aan een rad gedraaid worden. Dit verhoogde of verlaagde je kansen op meer punten doorheen de quiz 
te verzamelen. Bij een zwart hokje werden spelletjes gespeeld om de spanning wat op te bouwen en het klassement 
helemaal door elkaar te halen. 

De hele groep werd onderverdeeld in 4 teams. Door deze maatregel waren de vragen iets moeilijker dan een normale 
quiz, maar het was zeker nog te doen waardoor de wil aan competitie enkel maar deed toenemen. Iedereen ging voluit 
voor de winst, of toch bijna iedereen. Een groepje onder leiding van (opnieuw) Geert gaf er tussentijds de brui aan tot ze 
op een gegeven moment nog maar met drie over bleven. Het moment om joker Anthony in te roepen. Dit zorgde meteen 
voor het gewenste effect want de volgende ronde werd meteen gewonnen door hen. 

Voor de winnaars was er ook een kleine attentie voorzien. Zij kregen zoals op de vorige editie een fles cadeau als 
overwinningsprijs. Bij deze wens ik graag van de gelegenheid gebruik te maken om Bart extra in de bloemetjes te zetten. 
Na zijn actieve carrière als scheidsrechter blijft hij zich telkens extra inzetten om er van de vrijdag- en zaterdagavond een 
plezante avond van te maken. Weken, maanden voorbereiding gaan vooraf voor iets wat in een mum van tijd voorbij is. 
Nu we toch bezig zijn kunnen we wel iedereen bedanken. Iedereen van het keukenteam, iedereen van de organisatie en 
vooral iedereen die erbij was om er een schitterend weekend van te maken. 

Op zondagochtend stond er nog een wandeling gepland maar uit voorzorg voor de komende storm Ciara werd deze nog 
op zaterdagavond uitgesteld. Zondagochtend was er wel een sterke wind maar een groot deel van de groep besloot om 
toch te vertrekken voor een wandeling rondom onze verblijfplaats in Theux. Na een klein toertje gingen ze nog een lusje 
bijdoen, bleek dat het lusje opeens veel groter was uitgevallen dan de uiteindelijke wandeling. Als iedereen terug op zijn 
positieven was na deze wandeling en de laatste aperitieven waren uitgedronken, nam iedereen plaats aan tafel voor het 
middageten om zich zo voor te bereiden op de rit huiswaarts. 

Een weekend Ardennen kun je vergelijken met een sportwedstrijd. Je kijkt er weken naar uit om te vertrekken en om er 
aan te beginnen, maar in een flits is het weer voorbij. Een weekend waarin plezier, amusement maar vooral vriendschap 
centraal staat. De nieuwe locatie was een absolute voltreffer en ook volgend jaar zullen we onze tenten opslaan in Theux 
voor een nieuw weekend Ardennen. De storm (om in het thema te blijven) van ideeën voor volgend jaar is reeds op volle 
toeren en ik ben ervan overtuigd dat het zeker weer een weekend zal worden om niet meer te vergeten. Bedankt aan 
iedereen die erbij was en geniet vooral van de sfeerbeelden die bij het verslag horen. 

Kenny

















Vlasbloemstraat 33 - 8870 Izegem           www.europrints.be
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WIELERPRONO

Aangezien het Corona virus alle sportactiviteiten momenteel lam legt, stellen we ook onze wielerprono 
momenteel uit.

We bekijken als er nog opnieuw zal gekoerst worden de komende maanden om eventueel toch nog enkele 
wedstrijden te kunnen pronostikeren.

Mensen die al hun namen van wielrenners hadden doorgegeven, zullen uiteraard de kans krijgen om een 
nieuw lijstje door te geven.

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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WIELERPRONO

Peter Dejonghe VOF
Voegwerken 
Gevelrenovaties 
Elastisch voegen

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

     R A L L Y

De winnaars van vorig jaar, Frederik en Lieven, zijn druk bezig met de  
voorbereidingen van onze autozoektocht.

Bij deze kan ik u al een beetje meer informatie geven over deze superleuke activiteit.

Noteer alvast volgende datum in uw agenda 
 zaterdag 27 juni!

Deelname kost € 25 per persoon ( kinderen € 13)

In deze prijs is inbegrepen:

ontbijt

degustatie in de verschillende stops

avondeten

INSCHRIJVEN: mail naar Frederik via 

schacht.frederik@kvsmo.be

Inschrijving is pas definitief na storting deelname en vermelding van  
naam en aantal deelnemers op rekeningnummer: BE39 1325 4663 1619
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BONDSONDERSCHEIDINGEN
SEIZOEN 2019-2020
De scheidsrechters die denken aan de vereiste voorwaarden te voldoen om op het einde van het lopende 
seizoen in aanmerking te komen voor een bondsonderscheiding worden verzocht om uiterlijk op 15 
maart 2020 een schriftelijke aanvraag (brief/mail) bij Bureau Arbitrage in te dienen.

Hieronder de voorwaarden om te kunnen voldoen aan onderstaande bondsonderscheidingen:

Bondserepenning:

 - 15 opeenvolgende dienstjaren als (assistent-) ref

 - 20 niet-opeenvolgende dienstjaren als (assistent-) ref

Lid van Verdienste:

 - 30 opeenvolgende dienstjaren als (assistent-) ref

 - 35 niet-opeenvolgende dienstjaren als (assistent-) ref

OPGELET: later ingediende aanvragen dan 15 maart 2020 zullen door de commissie zonder gevolg gelaten 
worden.
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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

Mario behaalt als enige speler 3 overwinningen op rij en komt 
zo alleen aan de leiding. Voor de andere plaatsen staat alles 
op een zakdoek tot en met plaats 9. Normaal volgt er nog 1 

ronde.

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

PRONOSTIEK
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Pieter-Jan behaalt de maandoverwinning, terwijl Pieter een mindere maand kende. Zo 
wordt de voorsprong van Pieter verkleint tot 8 punten. Kenny doet ook een goede zaak 
en springt terug over Lieven. Het is echter afwachten als er nog gevoetbald zal worden 

dit seizoen.

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  -  M A A R T  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
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PRONOSTIEK

NAAM
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Oude Ieperweg 8 
8940 Wervik 

Open vanaf  10u 

Zondag vanaf  9u 

Dinsdag gesloten

Helaas geen voetbalwedstrijden meer in België en ook in het buitenland is alles geannuleerd. 

Deze maand dus geen pronostiek om in te vullen.

Hopelijk kunnen we volgende maand hervatten met de prono.
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QUIZ 
APRIL

Onze megaquiz zal dit jaar doorgaan tijdens onze 
ledenvergadering van april.

In deze megaquiz zullen er 25 punten mee 
tellen voor het eindklassement van onze 

‘maandelijkse’ quiz die tijdens de maandelijkse 
ledenvergaderingen wordt ingevuld.

Aanwezigheid is dus belangrijk voor de koplopers 
in dit klassement.



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


