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VOORWOORD
Einde seizoen , einde hobby/carriere, 

De kogel is door de kerk en met veel spijt in mijn hart. 29 jaar geleden zette ik de 
eerste stapjes in deze onvergeetbare hobby. Een hobby waar ik mijn hart en ziel 
heb ingelegd en veel vriendschap heb opgebouwd. 

Het begon allemaal op een rare manier en op aandringen van een collega 
Johan, ook scheidsrechter, die dan werkte bij dezelfde werkgever RTT. Hij stelde 
me de vraag of ik het niet zag zitten om de cursus te volgen. Veel heb ik niet 
getwijfeld want ik wilde me op één of andere manier bewijzen. Ik had niet de 
gemakkelijkste jeugd als oudste zoon van het gezin en wilde me ook naar de 
buitenwereld bewijzen dat ik toch wel iets in mijn mars had. Na een geslaagde 
cursus, zette ik de eerste stappen in het onbekende. Ik werd natuurlijk van 
het eerste moment enorm ondersteund door de vriendenkring. De wekelijkse 
trainingen op woensdag waren top en amusement was er altijd. Toen nog ging 
de training door op de vroegere site Sporting Menen aan de Molen. 

De eerste jaren ging alles tamelijk vlot tot ik bleef hangen bij de reserven. Ik 
stelde de vraag in de vriendenkring of ze mij vergeten waren. Kort nadien kreeg 
ik bezoek en kon ik aantreden in 4de prov. Ik herinner me zeker nog één wedstrijd 
in Leke. Je moest het terrein trotseren om de kleedkamers te bereiken en ik had 
bezoek van Maurits Blomme. Het terrein stond tamelijk blank en hij vroeg me 
‘’ wat ga je doen? ‘’ zonder twijfel antwoorde ik “ spelen”. Na de wedstrijd was 
iedereen gelukkig en kon ik promoveren naar 3de. In een paar jaar stond ik in 
eerste provinciale maar niet zonder slag of stoot. Ik beleefde ook 2 moeilijke 
jaren. De wedstrijd Langemark blijft in mijn geheugen gegrift net zoals de 
wedstrijd op WS Lauwe. Agressie was er dan al maar mijn vriendenkring hield 
me boven water en spoorde me aan op post te blijven en dat deed ik ook. Ik 
vertoefde nog een vijftal jaar in 1ste prov. en kon me absoluut het moment 
herinneren toen ik op mijn 28ste mijn beste seizoen deed en de bond niet kon 
kiezen wie ze over zouden sturen en koos dan maar de 4de geklasseerde. Die 
kerel die dan mocht promoveren stopte halverwege het seizoen. Hoe dan ook 
wilde ik absoluut naar nationale afdeling. Het jaar erop mocht ik toch die stap 
maken al was het niet mijn beste seizoen. Maar Gaston Bots zei me duidelijk. Ze 
hebben u vorig jaar niet laten gaan en dan was je degene die moest stijgen en ik 
zal je dit jaar zeker ondersteunen om te promoveren. Hoe het dikwijls kan lopen. 
Hoe dan ook wilde ik tonen dat ik thuishoorde in de nationale reeksen. Na 1 
jaar 4de nat. kon ik al de stap maken naar 3de en onder begeleiding van Wijlen 
Pieter Vanlierde waar ik nog altijd veel respect voor heb, mocht ik debuteren 
in 2de nat. Mijn eerste wedstrijd was op Tubize tegen Lommel. Na de wedstrijd 
was iedereen tevreden behalve de controleur. Meneer Javau. Hij daagde me uit 
en vond dat ik er niets van bakte. Toen viel mijn hele wereld in en zonder nog 
veel zelfvertrouwen deed ik mijn 2de en laatste wedstrijd in 2de nat. Ik moest 
terug keren naar 3de nat en na een onderhoud met de heer Jeurissen werd 
me aangemoedigd om de lijn te doen. Ik startte in 2de nat en promoveerde 
onmiddellijk naar het hoogste niveau waar ik toch 5 jaar actief was. Leuke 
momenten meegemaakt die ik nooit meer vergeet. Ik besefte wel dat ik fysisch 
achteruit ging en besliste op mijn 40ste om de stap terug te zetten. 

De stap terug was niet evident maar ik zette door tot ik begin 2019 de beslissing 
nam om definitief de schoenen aan de haak te hangen. Geen gemakkelijke 
beslissing want dit betekent het einde van mijn mooie hobby. De laatste 
wedstrijd was de moeilijkste toen na mijn fluitsignaal tal van vrienden van mijn 
vriendenkring samen met mijn gezin het respect toonde dat ik verdiende. Een 
moment om nooit te vergeten en te beseffen wat ik voor deze vriendenkring 
heb betekend. 
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TRAINING 
 

Start training nieuwe 
seizoen

woensdag 3 juli
Palingbeek

Uur wordt later nog 
meegedeeld

KALENDER 

Zat. 11 mei  Finaledag

Vrij. 17 mei  Ledenvergadering

Vrij. 31 mei  Tornooi Poperinge

Zat. 1 juni  Tornooi Poperinge

Zat. 22 juni  Autozoektocht

Zat. 24 aug.  Testen 

Vrij. 30 aug.  P.A.V.
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LEDENVERGADERING

Vrijdag 
17 mei 

 
Lokaal Bond Moyson 

August Debunnestraat 51 
8930 Menen

Aanvang 20u00

AGENDA

•	 Verwelkoming door de 
voorzitter

•	 Briefwisseling
•	 Financieel verslag
•	 Onderrichtingen  

Bureau Arbitrage W-Vl
•	 Quiz
•	 Allerlei
•	 Megaquiz



LEDENVERGADERINGEN

p. 3

VRIJDAG 17 MEI
 

MEGAQUIZ

Op onze laatste ledenvergadering dit seizoen voorzien we opnieuw een 
megaquiz.

Kenny en Siel zijn volop bezig met de vragenrondes in elkaar te steken. 
We hopen op de massale aanwezigheid van onze leden.M

E
I

EERSTE LEDENVERGADERING 
VOLGEND SEIZOEN

Volgend seizoen gaan we van start met onze 1ste ledenvergadering op 
vrijdag 20 september.

Traditiegetrouw staat dan onze statutaire ledenvergadering op het 
programma en worden de winnaars van dit seizoen gehuldigd.
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MENEN A
vs.

MENEN B

Naar jaarlijkse traditie speelden we ter voorbereiding van de Finaledag een wedstrijdje onder elkaar, Menen A - Menen 

B, op vrijdag 26 april. Iedereen die wou, mocht meespelen. Jong en oud begaf zich naar de kleedkamer en de ploegen 

werden verdeeld, 8 tegen 8. Iedereen was zich aan het opwarmen, maar een klein probleempje werd over het hoofd 

gezien, wie gaat de match leiden? Niemand was hierop voorzien, gelukkig konden we nog rekenen op Mario. In een 

onuitgegeven scheidsrechterstenue kwam onze scheidsrechter Mario aan de aftrap.

De wedstrijd zelf begon gelijk opgaand tussen de 2 ploegen, vooral middenveld spel zonder grote doelkansen. 

Halverwege de eerste helft stond Emiel opeens vrij voor doel, zijn schot was onhoudbaar voor keeper Kevin, 1-0. Menen 

B probeerde te dreigen, maar kreeg niet veel later het deksel op de neus. Pieter-Jan bleef met een beetje geluk in 

balbezit en schoof de 2-0 voorbij Kevin. Net voor rust kwam echter de aansluitingstreffer, een schot van Niels week af 

op Bjorn en de 2-1 stond op het bord. Tijdens de rust veranderde Menen B van strategie. Stefaan ging diep in de spits 

spelen als voormalig topschutter. Het was echter Menen A die het heft in handen nam en via Kevin en vooral Pieter 

aan enkele opgelegde kansen kwam. Het vizier stond echter bij beiden nog niet op scherp. Menen B dreigde vooral via 

enkele vrije trappen en ook Stefaan kwam alleen voor keeper Nico, zijn schot zoefde echter net naast. Na het missen 

van de vele kansen voor Menen A gebeurde echter het ondenkbare in de allerlaatste minuut. Na een misverstand 

in de defensie speelde Dylan de bal zonder kijken terug naar het eigen doel, keeper Nico had echter op een ander 

plaats positie gevat en de bal rolde in het eigen doel, einduitslag 2-2. Om de winnaar te bepalen werd overgegaan 

tot penalty’s, iedereen elk 1. Na de 8 penalty’s stond het echter 6-6, Stijn wou zijn eerste penaltymisser goedmaken 

maar helaas, hij miste opnieuw voor Menen A. Na een spannende match en een penaltythriller mocht Menen B dit jaar 

juichen. Na de wedstrijd werd er met de supporters nog een glas gedronken en konden we nog genieten van stokbrood 

met beleg. Bedankt aan de aanwezigen en hopelijk tot volgend jaar!

MENEN A (o.v.l.n.r): Nico, Emiel, Stijn, Pieter, Kevin, Pieter-Jan, Bjorn, Dylan (Felien)

MENEN B (b.v.l.n.r.):Kevin, Geert, Jason, Victor, Jason, Jorben, Stefaan, Niels

Wedstrijd onder de vakkundige leiding van scheidsrechter Mario.
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     R A L L Y

De winnaars van vorig jaar, Sven en Pieter, 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 22 juni!

‘s Morgens worden we verwacht om 08.00u in de kantine van KVK Westhoek  
voor een krachtontbijtje.

Deelname kost € 25 per persoon ( kinderen € 13)

In deze prijs is inbegrepen:

ontbijt

degustatie in de verschillende stops

avondeten

INSCHRIJVEN: TEN LAATSTE TEGEN 1 MEI

via:
info@kvsmo.be

Inschrijving is pas definitief na storting deelname en vermelding van  
naam en aantal deelnemers op rekeningnummer:

BE13 7506 5712 4339



GEFLITST

FINAL 
WHISTLE

In dit ‘t Arbiterken een speciale editie van ‘Geflitst’.

Zowel Geert als Lieven hebben beslist om de 
scheidsrechtersschoenen aan de haak te hangen.

Geert floot zijn laatste wedstrijd Waregem - Boezinge op 
zaterdag 13 april. Foto’s zijn hier terug te vinden.

De laatste match van Lieven tussen Staden-Comines vond 
plaats op zondag 12 mei, eindrondematch. Foto’s zijn nog 
niet beschikbaar, maar Lieven zorgde zelf voor een eigen 
inbreng en enkele foto’s + foto’s uit Zonnebeke eerder dit 

seizoen.

1 ding staat vast, beide heren hebben er een mooie 
carrière opzitten in de arbitrage en West-Vlaanderen 

verliest 2 topscheidsrechters. We wensen hen beiden nog 
heel veel succes in de toekomst met alles wat ze 

ondernemen.

Hopelijk mogen we nog talrijke jaren op hun ervaring en 
steun rekenen binnen de vriendenkring.
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SYMBOOL VAN EEN TOREN
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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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Beste vrienden,

Naar aanleiding van mijn laatste wedstrijd als scheidsrechter, wil ik samen met jullie even met enige fierheid 
terugblikken op 35 seizoenen scheidsrechter en assistent-scheidsrechter zijn.

We spreken 1984-85 wanneer ik op 16-jarige leeftijd en na 6 jaar gevoetbald te hebben bij Eendracht Wervik 
start met de cursus kandidaat scheidsrechter in de voorstad bij Pulle, op aanraden van Guido Hoste (vriend 
van mijn pa en rechterhand van wijlen voorzitter Salembier) onder leiding van Berland en Luc. 16 jaar was 
uitzonderlijk jong in die tijd en toch mocht ik na 6 weken en een examen verder mijn eerste wedstrijd fluiten 
miniemen (U13) tussen Beselare en Poperinge. Vanaf dan voerde mijn vader me naar alle wedstrijden en was 
hij er altijd bij wanneer het even moeilijk was.

Na verschillende jaren jeugd en cursus 5 mocht ik op 20-jarige leeftijd proeven van 1ste ploegen . Mijn eerste 
wedstrijd in 4de provinciale was Boma Kaster – Ooigem. Anekdote bij die wedstrijd was dat ik een ticketje 
moest kopen om binnen te mogen. De vriendelijke meneer aan het loket geloofde niet dat ik scheidsrechter 
was. “ je bent te jong” zei hij. Gelukkig werd mijn ticketje achteraf terugbetaald. Na enkele seizoenen kwamen 
we tot de vaststelling dat ik fysiek te beperkt was voor eerste ploegen te fluiten. Moeilijk te geloven wie me nu 
kent natuurlijk.

Het voorstel werd me gedaan om de lijn te doen. Ik heb daar toch even moeten over nadenken . Eerlijk ik zag 
dat in het begin niet zitten. Maar ze hebben me kunnen overtuigen en heb de vlag gekozen. Met wat ik nu 
weet de juiste beslissing natuurlijk. Na 10 jaar en vele wedstrijden zoals 1ste wedstrijd 1ste provinciale tussen 
Gullegem en Sv Kortrijk. Topwedstrijden in 4de nationale  zoals Ingelmunster – Meulebeke voor 3500 man 
(toen kwam er nog veel volk naar het voetbal),  finale eindronde 1ste provinciale, finale beker West-Vlaanderen, 
enz. moest ik wegens tijdsgebrek (zelfstandige zaak) de stap terug naar de jeugd zetten.

Na 1 seizoen jeugd vond toenmalig voorzitter wijlen Mark Cossaert dat ik opnieuw moest vlaggen en dat 
ik direct opnieuw mocht starten in 1ste provinciale. Maar na enkele wedstrijden werd ik reeds opnieuw in 
bevordering aangeduid. De voorzitter kwam me bezoeken op wedstrijd in Sporting Menen. Hij zei me dat ik 
het talent had voor nationale maar ik was  te zwaar . Ik woog op dat moment bijna 90 kg. Dus wie me kent, 
weet wat ik gedaan heb. Namelijk 20 kilo afgevallen en heel veel getraind. Zo werd ik één van de betere lopers 
van de provincie. Ik wilde en zou naar Nationale stijgen. Dat seizoen 2004 kreeg ik dan ook de kans bij de 3 
kandidaten voor Hogere. Eén van de mooiste wedstrijden voor mijn promotie was  de beloften tussen Club 
Brugge en Anderlecht samen met Geert voor heel veel volk . Op 23 mei , uitgerekend op mijn verjaardag, 
werd bekend gemaakt dat ik samen met Edwin Rijs mocht stijgen naar nationale. Voor de derde maal feest in 
de vriendenkring want we waren nu met 3 leden Frederik, Geert en ikzelf in nationale op 45 leden. Jammer 
genoeg moest ik dat jaar ook mijn vader afgeven. Hij heeft nooit meegemaakt dat ik in nationale actief was. 
Hij heeft de kers op de taart gemist.

Mijn eerste wedstrijd in 3de nationale was Racing Waregem – Torhout met een Waalse coach D’Ambrossio, 
die ik helemaal niet kende. Hij en Dirk Vanhoutte zijn heel belangrijk geweest in mijn nationale carrière. Zij 
hebben mij enorm gesteund en in mezelf doen geloven tot in betaald voetbal. Mijn eerste half seizoen lukte 
niet zo goed.  Ze kwamen me zelfs melden op de nieuwjaarsstage in Leuven dat het beter moest, anders zou 



ik opnieuw naar provinciale degraderen. Dit wou ik niet laten gebeuren. En dat gebeurde niet want bij de 
volgende stage, meldden ze me dat ik mocht promoveren naar 2de klasse.  Mijn eerste wedstrijd in 2de klasse 
was voor eigen volk in Kortrijk-Deinze. Johnny Vereecke was scheidsrechter van dienst, eerste maal met 
oortjes en biepvlaggen. Deze wedstrijd heeft alles bepaald voor mij. Ik kon verhinderen dat de scheidsrechter 
een scheidsrechterlijke dwaling deed. Johnny en opleider in de wolken met mijn prestatie. Resultaat was dat 
ik op het einde van dat seizoen mocht promoveren naar eerste klasse. Ik zie me nog altijd in mijn bus toen ze 
me opbelden . Ik in eerste , dat is niet mogelijk… De personen die niet in mij geloofden, heb ik maar mooi en 
sportief geantwoord. Voor onze vriendenkring was dit een unieke periode met 3 leden in eerste klasse.

Mijn eerste wedstrijd Mons - KV Mechelen met enkele leden van onze vriendenkring in de tribune. Vele mooie 
wedstrijden volgden Club Brugge ( 2x Brugse Metten), Anderlecht, Genk, Gent, Standard enz. Alle ploegen 
in eerste heb ik mogen bezoeken en sommige meerdere keren. 7 seizoenen mocht  ik genieten van betaald 
voetbal.  7 seizoenen met ups en downs maar het was vooral uniek om dit te mogen meemaken. In 2013 
moest ik door ziekte op 44-jarige leeftijd afscheid nemen van betaald voetbal.

Stoppen was de bedoeling en zo werd ik trainer in Eendracht Kuurne  en liep ik halve marathons. Ondertussen 
deed ik regelmatig wedstrijden als invaller in Kuurne. Dit werd opgemerkt als ik de eerste ploeg floot tegen WS 
Lauwe. Bureau Arbitrage vroeg me opnieuw te starten na 1 jaar onderbreking. Na lang overleg thuis startte ik 
opnieuw bij de jeugd maar na enkele wedstrijd stond ik de zondagnamiddag op het veld. Al heel snel kon ik 
terug fluiten in de topreeks in de provincie en was ik daar een vaste waarde. Ik ben heel blij dat ik deze laatste 
5 seizoenen mocht meemaken in de provincie en dat ik een afspraak gemaakt heb dat ik geen jongere zou 
remmen in zijn ontwikkeling als scheidsrechter. Dat ik gerust plaats wilde maken voor hen. Mijn bedoeling 
was om te genieten zonder druk en een voorbeeld te zijn voor de jongeren. Ik hoop vooral dat ik in mijn opzet 
geslaagd ben.

Fier ben ik dat ik al 35 jaar lid ben van de KVSMO waarvan ongeveer 25 jaar in het bestuur. Fier dat we  samen 
met Rudy en Geert onze vriendenkring  2x hebben gered van de ondergang. Vele generaties leden hebben 
we er ontmoet en vrienden gemaakt. KVSMO is altijd belangrijk geweest in mijn carrière. Ik zal ze altijd blijven 
steunen.

Tot slot wil ik alle leden van PSC West Vlaanderen en CSC, scheidsrechters, vrienden van de KVSMO, clubs, 
spelers maar vooral mijn gezin en familie bedanken voor hun begrip en steun in die vele jaren. Alle jonge 
en minder jonge refs wil ik aanmoedigen dat je met veel goede wil, inzet, durf en de nodige drive iets 
uitzonderlijk kan bereiken in de arbitrage. Maar vooral geniet en blijf jezelf. Want een graag geziene gast zijn 
en respect krijgen van de clubs waar je welkom bent, moet je verdienen en is een grote rijkdom.

Wat ik nu zal doen met vrij gekomen tijd kan ik nu nog niet invullen maar ik weet vooral dat ik altijd zal strijden 
voor de arbitrage. Want arbiter zijn, zit in hart en nieren. Ik zeg jullie geen vaarwel maar tot ziens.

Lieven.
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E Net zoals de voorbije jaren rekenen we terug massaal op onze leden om het 
voetbaltornooi in Poperinge terug in goede banen te leiden.

Het tornooi vindt dit jaar plaats op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni, het weekend 
van O.L.H. Hemelvaart.

Ben je één van deze dagen of beide beschikbaar, of enkel een voormiddag/
namiddag laat iets weten aan Rudy via:

rudy.vanwalleghem@skynet.be

Voor Rudy is het niet evident om elk jaar een gepaste planning in elkaar te boksen, 
dus graag zo snel mogelijk een seintje geven.

Eten en drank is voorzien tijdens en na het tornooi. Het bestuur zal achteraf terug 
kijken voor een mooie beloning voor de aanwezige scheidsrechters van onze 

vriendenkring. De leden die afgelopen jaren floten tijdens dit tornooi, weten dat de 
organisatie goed in elkaar zit en dat we niets tekort komen.

Het tornooi levert een mooie financiële bijdrage aan onze vriendenkring waardoor 
we onze leden doorheen het seizoen kunnen verwennen. Om al onze activiteiten 

en voordeeltarieven te kunnen behouden, vragen we niet veel moeite.

 Graag een kleine inspanning dus!

UITSLAG TOMBOLA
De steunkaarten zijn verkocht dus kunnen we de gelukkige winnaars bekend maken 

van onze tombolaprijzen. Wie een prijs heeft gewonnen, kan Frederik contacteren via:

info@kvsmo.be

Frederik zal uw prijs dan meenemen bij een volgende ledenvergadering of bijeenkomst.

2009 Frietsnijder 1004 Stijlborstel
1612 Fruitpers 2103 Elektrische tandenborstel
2217 Wafelijzer 1372 Zakradio
1784 Broodrooster 2373 Messenset steaks
1209 Mandoline 2468 Groentenschaar
2505 Rasp hard en soft 1845 Gasaansteker
1165 Dunschiller 2412 Bagageweegschaal
2612 Groentenrasp 2777 Strijkijzer
2267 Groentenrasp 1907 Koffiezet
1102 USB Speakers 2.0 1577 Frietpot
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WIELERPRONO

De einduitslag van onze allereerste wielerprono is gekend. Vanaf de E3 Harelbeke kwam Emiel aan de 
leiding en geleidelijk aan vergrootte hij zijn voorsprong. Met meer dan 80 punten voorsprong op Siel, die 
knap 2de eindigde, is Emiel dan ook de verdiende winnaar, proficiat! Kevin Galle vervolledigt het podium 
en de rode lantaarn gaat naar Gilles, die met zekerheid ging winnen. Misschien snapte hij het principe 
nog niet.

Wie welke renners in zijn team had, kan op de volgende vergadering worden nagekeken. Mathieu Van 
Der Poel zal wellicht een bepalende factor hebben gespeeld.

Alvast bedankt aan Kenny voor de organisatie van dit nieuwe initiatief, volgens mij een geslaagde eerste 
editie. Volgend seizoen mag dit zeker een vervolg krijgen.

EINDKLASSEMENT PUNTEN

1 Emiel Ares 843

2 Siel Depover 760

3 Kevin Galle 710

4 Kenny Lemaire 658

5 Luc Vanalme 625

Dylan Logie 625

7 Patryk Grzybowski 614

8 Brech Verfaillie 594

9 Pieter-Jan Raes 563

10 Geert Bossuyt 561

11 Rik Platteeuw 472

12 Pieter Dejonghe 442

13 Berland Verhaeghe 410

14 Gilles Douterlungne 370

PUNTENVERDELING
1e 50505

2e 50405

3e 50355

4e 50305

5e 50255

6e 520

7e 50185

8e 50155

9e 50125

10e 50105

11e 5085

12e 5065

13e 5045

14e 5025

15e 51

WIELERWEDSTRIJDEN:

Milaan - Sanremo  E3 Prijs Harelbeke  Gent - Wevelgem

Dwars door Vlaanderen  Ronde van Vlaanderen  Parijs-Roubaix

Brabantse Pijl   Amstel Gold Race  Waalse Pijl

    Luik - Bastenaken - Luik



UITSLAGEN
Q

U
IZ

p. 12

 

Café St. Krispijn 
 
 

Lokaal SK Geluwe

Ieperstraat 29
8940 Geluwe        Tel. 056 / 51 64 35

Pieter kon zijn leidersplaats niet verdedigen afgelopen maand waardoor hij 
enkele plaatsen verliest. Gilles komt alleen aan de leiding, gevolgd door Niels 

en Berland. Er is nog 1 ronde te gaan, wie wint de quiz dit seizoen?

NAAM 09/18 11/18 03/19 04/19 TOTAAL
1 Gilles Douterlungne 10 10 9 9 38
2 Niels Bossuyt 9 10 8 10 37
3 Berland Verhaeghe 6 10 8 10 34
4 Luc Vanalme 3 10 8 10 31
5 Dylan Logie - 10 10 10 30

Pieter Dejonghe 10 10 10 - 30
7 Patryk Grzybowski 10 10 - 9 29
8 Ryan Vanneste 7 8 3 8 26
9 Emiel Ares 3 9 5 8 25

10 Mario Vandamme 4 10 9 - 23
11 Lieven Masil 8 - - 10 18
12 Kevin Grave - 9 - 8 17
13 Rudy Dubois - 8 6 - 14
14 Anthony Porreye - 10 - - 10
15 Michaël Bartels - 9 - 9

Stefaan Carpentier - - 9 - 9
Bjorn Verschuere - - - 9 9

Kevin Galle - - - 9 9
19 Gregory Paesschesoone - - - - 8

Robbe Allewaert - - 8 - 8
Jason Vancompenolle - - - 8 8

22 Marc Vandewalle - - 7 - 7



KAARTING

Het eindklassement van de kaarting zorgt voor een 
verrassende winnaar, proficiat Siel!

Het klassement werd nog grondig door elkaar geschud, mede 
door de afwezigheid van Pieter.

De top 5 wordt bezet door bestuursleden, zou dit 
doorgestoken kaart zijn?!

NAAM RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE 4 TOTAAL
1 Siel Depover 3 punten - 72 1 punt - 22 3 punten - 37 3 punten - 67 10 punten - 198

2 Frederik Schacht 3 punten - 39 3 punten - 60 1 punt - 29 3 punten - 66 10 punten - 191

3 Pieter-Jan Raes 3 punten - 58 1 punt - 18 2 punten - 47 3 punten - 66 9 punten - 189

4 Rudy Vanwalleghem 3 punten - 39 1 punt - 35 2 punten - 47 3 punten - 45 9 punten - 166

5 Kenny Lemaire 1 punt - 25 1 punt - 56 3 punten - 88 3 punten - 45 8 punten - 214

6 Luc Vanalme 1 punt - 25 3 punten - 72 2 punten - 47 1 punt - 53 7 punten - 197

7 Lieven Masil 1 punt - 25 1 punt - 56 2 punten - 47 3 punten - 67 7 punten - 195

8 Pieter Dejonghe 1 punt - 25 3 punten - 72 3 punten - 88 - 7 punten - 185

9 Brecht Verfaillie 3 punten - 72 - 3 punten - 37 1 punt - 36 7 punten - 145

10 Mario Vandamme 3 punten - 44 3 punten - 60 - - 6 punten - 104

11 Emiel Ares 1 punt - 41 3 punten - 37 - 1 punt - 53 5 punten - 131

12 Geert Bossuyt 3 punten - 58 - 1 punt - 68 - 4 punten - 126

13 Gilles Douterlungne 1 punt - 31 3 punten - 60 - - 4 punten - 91

14 Dylan Logie - 1 punt - 22 1 punt - 68 1 punt - 56 3 punten - 146

15 Niels Bossuyt 1 punt - 41 - 1 punt - 68 1 punt - 56 3 punten - 126

16 Jens Standaert - 3 punten - 60 - - 3 punten - 60

17 Berland Verhaeghe 3 punten - 44 - - - 3 punten - 44

18 Michaël Bartels - 3 punten - 37 - - 3 punten - 37

19 Bjorn Verschuere - 1 punt - 18 - 1 punt - 56 2 punten - 54

20 Ghislain Herie 1 punt - 41 - - 1 punt - 41

21 Kevin Graeve - 1 punt - 35 - 1 punt - 35
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PRONOSTIEK
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Pieter behaalt zijn eerste maandoverwinning en komt met nog 1 ronde te gaan tot op 
1 punt van leider Pieter-Jan. Kenny verliest terrein maar maakt zeker nog kans op de 

eindoverwinning. De laatste ronde zal alles bepalend zijn.

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  -  M E I  2 0 1 9

NAAM

NAAM 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 TOT.

1 Pieter-Jan Raes 19 31 34 33 19 20 32 26 214

2 Pieter Dejonghe 26 26 31 28 17 22 29 34 213

3 Kenny Lemaire 17 22 24 36 13 32 34 23 201

4 Peter Dessein 17 11 31 27 22 19 29 25 181

5 Geert Bossuyt 15 23 30 23 23 27 10 29 180

6 Brecht Verfaillie 27 - 26 26 20 19 26 14 158

7 Kevin Galle - - - 27 25 27 - 22 101

7 Lieven Masil 18 15 - 22 22 23 - - 100

8 Patryk Grzybowski 21 23 23 - - 24 - - 91

10 Stefaan Carpentier - 15 - - - - - - 15
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REEKS DATUM UUR WEDSTRIJD PRONOSTIEK
PO 1 19/05 18.00u Genk - Standard

PO 1 19/05 18.00u Club Brugge - Antwerp

PO 1 19/05 18.00u AA Gent - Anderlecht

PO 2A 18/05 20.00u STVV - Westerlo

PO 2A 18/05 20.00u Charleroi - Eupen

PO 2A 18/05 20.00u Beerschot Wilrijk - KV Oostende

PO 2B 17/05 20.30u Zulte Waregem - Union

PO 2B 17/05 20.30u KV Kortrijk - Cercle Brugge

PO 2B 17/05 20.30u Moeskroen - Waasland Beveren

Duitsland 18/05 15.30u Schalke 04 - Stuttgart

Duitsland 18/05 15.30u Monchengladbach - Dortmund

Spanje 18/05 20.00u Real Madrid - Real Betis

Spanje 18/05 20.00u Eibar - Barcelona

Frankrijk 18/05 21.00u Toulouse - Marseille

Frankrijk 18/05 21.00u Monaco - Amiens

Oude Ieperweg 8 
8940 Wervik 

Open vanaf  10u 

Zondag vanaf  9u 

Dinsdag gesloten

NAAM 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 TOT.

1 Pieter-Jan Raes 19 31 34 33 19 20 32 26 214

2 Pieter Dejonghe 26 26 31 28 17 22 29 34 213

3 Kenny Lemaire 17 22 24 36 13 32 34 23 201

4 Peter Dessein 17 11 31 27 22 19 29 25 181

5 Geert Bossuyt 15 23 30 23 23 27 10 29 180

6 Brecht Verfaillie 27 - 26 26 20 19 26 14 158

7 Kevin Galle - - - 27 25 27 - 22 101

7 Lieven Masil 18 15 - 22 22 23 - - 100

8 Patryk Grzybowski 21 23 23 - - 24 - - 91

10 Stefaan Carpentier - 15 - - - - - - 15
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P.A.V.

De Provinciale Algemene Vergadering (PAV) wordt dit jaar 
georganiseerd door de vriendenkring van Oostende.

De datum en locatie staan vast:

Vrijdag 30 augustus 2019

Centrum Staf Versluys 
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

deuren open vanaf 18.00u

PAV wordt aanzien als verplicht cursusmoment, dus vragen we 
ook aan onze leden om deze bij te wonen.

Aangezien het een verre verplaatsing is, kan er altijd 
afgesproken worden om te carpoolen.



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

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



Greet & Chris

Café Cosmopolite
Lorenzo & Katrien
Stationsstraat 94

8930Menen

tel. 056 51 86 02


