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VOORWOORD

BIJNA 30 JAAR OP TOER

Volgend jaar zal ik 30 jaar actief zijn in de scheidsrechterwereld.  Wat is de tijd snel 
gegaan en hoeveel water is er naar de zee gevloeid ?

Als jonge gast, en nooit in competitieverband gevoetbald, kwam ik terecht in de 
wondermooie wereld van verantwoordelijkheden en beslissingen, zelfstandig te 
moeten  nemen.  Ik moet eerlijk toegeven, ik wist niet waar ik op dat moment terecht 
kwam. Ik kan me inbeelden 
dat dit nu nog het 
geval is bij beginnende 
scheidsrechters.  

Ten eerste moet het 
reglement ingestudeerd worden.  Gelukkig is dit nu al op een meer luchtigere manier 
dan als wij begonnen.  Dan moest er nog de dikke cursus (van Maurice Blomme) en 
zonder beeldmateriaal quasi van buiten geleerd worden.  Alle vragen op het examen 
zullen hieruit komen, zei de cursusleider.   Daarnaast moest je als jonge snaak je 
proberen in te leven in een wereldje dat toen nog hoofdzakelijk en meestal uit mensen 
van een ietwat oudere leeftijd bestond.  Vandaag is dit ook al heel wat veranderd.  Meer 
en meer komen er heel jonge, volgens mij soms te jonge, gasten binnen om te starten 
met scheidsrechteren.  Zij staan er niet alleen voor, net zoals wij vroeger hadden, 
hebben ze nog altijd de vriendenkring waar ze altijd terecht kunnen met vragen.  Maar 
daarnaast kunnen ze hun jonge gedachten bespreken met hun leeftijdgenoten, en 
dit hoeft niet altijd over de arbitrage te gaan.  Zelfs alle middelen van sociale media 
kunnen ze gebruiken om met elkaar te communiceren, een mooie tool die nu en dan 
eens misbruikt wordt.  Vandaar nog eens mijn oproep om geen negatieve zaken te 
verspreiden via deze media aub!!!

Ook wat de opleiding betreft is er veel veranderd en gelukkig maar.  De maatschappij 
is dusdanig geëvolueerd en iedereen is mondiger geworden waardoor ook evaluaties 
niet meer in één richting gebeuren.  Wij hadden het nooit aangedurfd om bij  een 
controleur, zelfs op een beleefde manier, ons gelijk proberen te halen.  Eén keer heb ik 
dit wel aangedurfd en ik werd direct teruggefl oten met de woorden, “jij moet naar mij 
luisteren want ik ben controleur en u bent maar arbiter”.  Ja, dat was dan de manier van 
mensen te coachen.  Gelukkig waren dat toen maar enkelingen die op die manier te 
werk gingen.  Van een andere controleur, en ik mag dat woord eigenlijk niet gebruiken 
voor deze mens, dat was een opleider, kreeg ik betere commentaren.  Na een moeilijke 
match waarbij ik 5 gele en 2 rode kaarten moest geven,  had ik al schrik wat hij zou 
zeggen bij de evaluatie.  Een zachtaardige maar rechtvaardige man kwam binnen en hij 
zei mij, “u hebt dat goed gedaan jongen, als ik daar zou gestaan hebben, hadden er nog 
meer kaarten gevallen”.   Dat was een opleider die zijn arbiters beschermde.  Er kwam 
een omwenteling van controleren naar opleiden.

Bij de vriendenkringen werd er ook niet stilgezeten.  Waar is de tijd dat we geen 
vergadering zouden missen, om samen te zijn, te luisteren naar een maandelijkse 
gastspreker, nieuwe onderrichtingen te krijgen, enz…   Nu moet het bestuur van de 
vriendenkringen alles uit de kast halen om hun leden bijeen te laten komen.  Oorzaak, 
opnieuw de veranderde maatschappij waar het individu meer naar voor komt en daarbij 
gesteund wordt door een gedigitaliseerde wereld.  Als wij een verslag kregen was dit 
getypt of nog met de hand geschreven.  We kregen dit op de evaluatievergadering aan 
het einde van het seizoen.  Als alles normaal verloopt zijn de meeste verslagen, met 
punten, reeds bij de betrokken scheidsrechter, enkele dagen na zijn match.

Was het nu alles vroeger veel beter of slechter ?  Dat is een veel gehoorde stelling maar 
die genuanceerd dient te worden in de zin dat alles gebeurt of moet beoordeeld worden 
in de tijd dat het zich afspeelt.  Alles verandert of zal veranderen,  moest het niet zo 
zijn dan reden we nog rond met paard en kar.  Ik zou zo kunnen doorgaan met andere 
wijzigingen zoals de aanduiding per telefoon en nu de  elektronische aanduiding, wat 
denk je van de VAR-toestanden, het digitale wedstrijdblad, het digitale verslag, enz…  
We kunnen daarover discussiëren maar dat zal voor een andere keer zijn, als ik dan meer 
dan 30 jaar dienst heb.
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TRAINING 
 

elke woensdag 
 

Terrein 
Sparta Kruiseke 

 
Verzamelen: 

19u15 Kantine

KALENDER 

Vrij. 16 nov. Ledenvergadering

Zat. 15 dec. Kerstmarkt

Vrij. 21 dec. Kerstfeestje

Vrij. 18 jan. Ledenvergadering

8-9-10 febr. Weekend Ardennen

Vrij. 15 febr. Ledenvergadering
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LEDENVERGADERING

Vrijdag 
16 november

 
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
•	 Minigolf



LEDENVERGADERINGEN
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VRIJDAG 16 NOVEMBER
Voor de ledenvergadering in november hebben we een nieuwe activiteit 

gevonden. 

Als kersvers bestuurslid kwam Kenny op het idee om een 
minigolfbaan te huren.

Na het vaste gedeelte zullen we eens een andere, iets rustigere sport 
proberen te beoefenen.
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VRIJDAG 21 DECEMBER
In december vindt naar jaarlijkse traditie ons kerstfeestje plaats.

Leden en hun gezin zijn opnieuw welkom om te genieten van een maaltijd 
aangeboden door uw vriendenkring!

Zoals de voorbije jaren zal deze opnieuw doorgaan in de kantine van Sparta 
Kruiseke.
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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: 06.15u aan de achterkant van het station in Menen

 - 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 8-10 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. 

  PROGRAMMA:

 - VRIJDAG: thema avond namelijk KAMPING KITSCH!!!

 - ZATERDAG:  activiteit 1 voormiddag

   activiteit 2 namiddag

 - ZONDAG: wandeling op locatie in natuurdomein

  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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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

In remembrance of...

November blijkt de maand bij uitstek om dierbaren te herinneren en te gedenken. Terécht wordt deze traditie in ere 
gehouden, waarbij overigens een “Halloween” danig verbleekt, daar dit overgewaaid commercieel element zelfs niet kan 
tippen aan de diepere herdenkingen en ook de betekenis van de maand november.  Fundamenten zijn belangrijk; zélfs 
hoge torens staan of vallen daarmee...

Beslist ook een periode voor jullie als R’s en AR’s om even te reflecteren. Welke matchen – en ook hoe veel of weinig 
– werden in seizoen 2018-2019 afgewerkt? Werd daarbij ook door jou rekening gehouden met het nieuwe systeem via 
E-Kickoff om je beschikbaarheid te melden? Simpele vragen die van jou een objectief antwoord verwachten: ga dit bij jezelf 
na en je zal zeker voor jezelf een éénsluidend en eerlijk antwoord kunnen formuleren. Met andere woorden: een R en AR 
dient te getuigen van een correcte ingesteldheid – die inderdaad ook wordt opgevolgd door deskundige en motiverende 
mensen zonder eigenbelang...

Zoals diverse keren al vermeld: volste begrip voor familiale omstandigheden, studies en professionele toestanden. Stuk 
voor stuk valabele items die heel belangrijk zijn in een mensenleven, maar tevens met de nodige planning en dosering 
bést in te passen in een bezigheid die in West-Vlaanderen nauwelijks het aantal van 550 eenheden overstijgt. M.a.w.: jullie 
hebben gekozen voor een verantwoorde en verantwoordelijke hobby! Met àlle respect voor andere sporten: jullie hobby 
qua arbitrage is er géén van ‘Jan met de pet’ die vrijblijvend en als het past een partijtje gaat biljarten of eens een pijltje 
richting een roos probeert te gooien. Café-toestanden en “interessante” doch vooral “irrelevante” gesprekken zijn uit den 
boze: laat dit vooral ook duidelijk zijn in jullie functie. Ook naar collega’s toe: wees positief, steun waar je kan en vermijd 
goedkoop misplaatste commentaar. Als R en AR zijn we in de eerste plaats échte collega’s en geen ‘goedkope’ concurrenten. 
Laat de prijzenslag best over aan warenhuisketens.

Terug naar de ook voor jou belangrijke novembermaand, met je aanduidingen ‘àl of niet computer-gestuurd’ qua aantal 
blokken. Besef ook dat november garant staat voor soms uitzonderlijke veldomstandigheden. Bij het schrijven van dit 
artikel (begin oktober...) stel ik samen met jullie vast dat een zomerse dag in oktober kàn. De ‘opwarmende aarde’ en/of 
wat daarmee gepaard gaat, zal zeker niet de overhand nemen op het reglement, zeker niet als het eindelijk weer gaat 
regenen bijvoorbeeld. Daartoe enkele tips voor startende refs en ook die velen met ambitie in de hogere reeksen van West-
Vlaanderen:

- MIST: je dient als R vanop de doellijn tussen de palen van het éne doel het andere doel duidelijk te kunnen zien (laat je 
niet misleiden door iemand die het beter weet uit het boekje van 20 jaar geleden!)

- DRASSIG: een drassig terrein is op zich geen beletsel om alsnog een match te starten.  Anders is het bij een drijvende 
bal die de grond niet meer raakt (doe de proef!).  Een bal die  in het slijk blijft steken is ook geen norm. Enige realiteitszin 
en staat van het veld, bijv. als een ploeg maar over één veld beschikt en de U15 (kunnen inderdaad al stevig ‘ploeteren’) 
is aan te raden.  Sla er het reglement op nà wat te doen qua verslag en vergoeding in dergelijk geval en verwar een 
onbespeelbaar terrein best niet met een ongeschikt speelveld.

- VORST: ‘scheermesjes’ zijn in de zomer een culinaire geneugte op de restaurantkaart, maar zeker geen gepast item  
om een match te laten starten bij bevroren grond. Noodnummer 112 bij de hand, met melding “Hier Ruischerwaard 
nummer 39 in Gemeente Grönn”, met melding van een diepe bloedende snijwonde en zichtbaar bot”?

Met andere woorden beste àllen en tot slot: sla er ook tussentijds jullie reglement op nà en wees voorbereid. De maand 
november is de voorlaatste van dit jaar, en het zou zonde zijn om die zonder verdere inzet en gedrevenheid te laten 
voorbijgaan. 

Héél veel plezier in jullie volgende matchen, en geniet van jullie inzet en prestatie!

Rony Callewaert - Referee Observer West-Vlaanderen
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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

In oktober vond bij ons de verplichte cursus reeds plaats. Van iedere scheidsrechter wordt verwacht dat 
ze de verplichte cursussen volgen die gegeven worden in de vriendenkringen. Wie niet aanwezig kan zijn 
op deze cursus bij de eigen vriendenkring, mag aansluiten bij een andere vriendenkring. Hieronder vind 
je de data en locaties waar de cursussen doorgaan in 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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Na de 2de ronde blijven slechts 2 spelers over met 6/6, 
proficiat Mario en Frederik maar er volgen nog enkele rondes.

NAAM RONDE 1 RONDE 2 TOTAAL
1 Mario Vandamme 3 punten - 44 3 punten - 60 6 punten - 104

2 Frederik Schacht 3 punten - 39 3 punten - 60 6 punten - 96

3 Luc Vanalme 1 punt - 25 3 punten - 72 4 punten - 97

Pieter Dejonghe 1 punt - 25 3 punten - 72 4 punten - 97

5 Siel Depover 3 punten - 72 1 punt - 22 4 punten - 94

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

7 Emiel Ares 1 punt - 41 3 punten - 37 4 punten - 78

8 Pieter-Jan Raes 3 punten - 58 1 punt - 18 4 punten - 76

9 Rudy Vanwalleghem 3 punten - 39 1 punt - 35 4 punten - 74

10 Brecht Verfaillie 3 punten - 39 - 3 punten - 39

11 Jens Standaert - 3 punten - 60 3 punten - 60

12 Geert Bossuyt 3 punten - 58 - 3 punten - 58

13 Berland Verhaeghe 3 punten - 44 - 3 punten - 44

14 Michaël Bartels - 3 punten - 37 3 punten - 37

15 Kenny Lemaire 1 punt - 25 1 punt - 56 2 punten - 81

Lieven Masil 1 punt - 25 1 punt - 56 2 punten - 81

17 Ghislain Herie 1 punt - 41 - 1 punt - 41

18 Kevin Graeve - 1 punt - 35 1 punt - 35

19 Niels Bossuyt 1 punt - 31 - 1 punt - 31

20 Dylan Logie - 1 punt - 22 1 punt - 22

21 Bjorn Vershuere - 1 punt - 18 1 punt - 18



U I T S L A G  O K T O B E R  2 0 1 8

PRONOSTIEK
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Brecht kon helaas zijn leidersplaats niet verdedigen. Pieter-Jan haalt de 
maandoverwinning binnen maar Pieter komt 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  - N O V E M B E R  2 0 1 8

NAAM

NAAM 09/18 10/18 TOT.

1 Pieter Dejonghe 26 26 52

2 Pieter-Jan Raes 19 31 50

3 Patryk Grzybowski 21 23 44

4 Kenny Lemaire 17 22 39

5 Geert Bossuyt 15 23 38

6 Lieven Masil 18 15 33

7 Peter Dessein 17 11 28

8 Brecht Verfaillie 27 - 27

9 Stefaan Carpentier - 15 15



U I T S L A G  O K T O B E R  2 0 1 8 P R O N O S T I E K  - N O V E M B E R  2 0 1 8

PRONOSTIEK

NAAM
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REEKS DATUM UUR WEDSTRIJD PRONOSTIEK
1ste Amateur 17/11 20.00u Deinze - Tessenderlo

2de Amateur A 18/11 15.00u Izegem Ingelmunster - Gullegem A

3de Amateur A 17/11 19.30u Torhout KM - Wetteren A

3de Amateur A 18/11 14.30u Oostkamp A - Wolvertem Merchten A

1ste Prov. W-Vl 18/11 15.00u RC Waregem - Vlamertinge A

2de Prov. A W-Vl 18/11 15.00u Varsenare - Dosko Sint Kruis

2de Prov. A W-Vl 18/11 15.00u Veldegem - Bredene

2de Prov. B W-Vl 18/11 15.00u Heestert - Anzegem

2de Prov. B W-Vl 18/11 15.00u Zonnebeke - Moen

3de Prov. A W-Vl 18/11 14.30u Westrozebeke - Merkem

3de Prov. B W-Vl 18/11 15.00u Dudzele - Gistel

3de Prov. C W-Vl 17/11 19.00u Avelgem - Ingooigem

4de Prov. A W-Vl 18/11 14.30u Nieuwkapelle - Coxyde

4de Prov. C W-Vl 18/11 14.30u Dottignies B - Veurne

4d Prov. D W-Vl 18/11 14.30u Westouter - Brielen

Oude Ieperweg 8
8940 Wervik

Open vanaf  10u

Zondag vanaf  9u

Dinsdag gesloten

NAAM 09/18 10/18 TOT.

1 Pieter Dejonghe 26 26 52

2 Pieter-Jan Raes 19 31 50

3 Patryk Grzybowski 21 23 44

4 Kenny Lemaire 17 22 39

5 Geert Bossuyt 15 23 38

6 Lieven Masil 18 15 33

7 Peter Dessein 17 11 28

8 Brecht Verfaillie 27 - 27

9 Stefaan Carpentier - 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. 22



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 €)


