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VOORWOORD

Beste vrienden,

Als kersverse secretaris was het mijn beurt om dit voorwoord te schrijven. 
Na 11 seizoenen als scheidsrechter, waarvan 6 als bestuurslid, start er voor 
mij een nieuw hoofdstuk binnen onze vriendenkring. Ik heb jaren kunnen 
lachen met het werk van Frederik. Na 3 weken secretarisschap moet ik toch  
bekennen dat er meer bij 
komt kijken dan enkel 
maar wat briefwisseling 
bijhouden en voorlezen op 
de vergadering. 

Niet alleen ik nam vorige maand een grote stap in het onbekende, maar 
ook als vriendenkring zullen we in de toekomst enkele stappen in het  
onbekende nemen. Zo gaan we dit jaar voor de eerste keer naar de  
kerstmarkt in Bonn. Eind november zullen Rudy, Pieter-Jan en mezelf deze 
voor mij onbekende stad eens van naderbij gaan bekijken zodanig we niet 
voor verrassing komen te staan als we met een volle bus  
enthousiastelingen aankomen in Bonn op zaterdag 14 december. 
Bij mij staat deze datum al rood omcirkeld, ik hoop bij jullie ook? 

Ook met de organisatie van ons weekend Ardennen staan we voor een 
nieuwe uitdaging. Na 5 jaar verlaten we onze vertrouwde habitat in  
Manhay en trekken we richting Theux. Dit is een klein dorpje nabij Spa en 
ligt op een halfuurtje rijden van Luik. Deze nieuwe locatie biedt ons  
enerzijds een waaier aan vernieuwing qua activiteiten en anderzijds biedt 
deze locatie heel wat meer luxe dan de voorbije jaren. Een voorbeeld van 
die extra luxe is dat ieder elk een eigen douche en toilet heeft op de kamer. 

De vergadering van deze maand is geen stap in het onbekende, maar zoals 
al enkele jaren opnieuw een verplicht cursusmoment. Bij deze dan ook een 
warme oproep om aanwezig te zijn deze maand. 

Verder wil ik iedereen een sportief verloop van ons voetbalseizoen wensen. 
Dat iedereen zijn vooropgestelde doelen mag halen, en wie weet een  
geslaagd seizoen bekroond mag zien met een eventuele promotie.

Tot vrijdag
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TRAINING 
 

elke woensdag
 
 

Terrein 
Sparta Kruiseke

 

 
Verzamelen: 

19u00 Kantine

KALENDER 

Vrij. 18 okt.  Ledenvergadering

Maa. 21 okt. KVSMO - VK Kortrijk

Vrij. 15 nov.  Ledenvergadering

Zat. 14 dec.  Kerstmarkt

Vrij. 20 dec.  Kerstfeestje 

Vrij. 17 jan.  Nieuwjaarsfeestje
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LEDENVERGADERING

Vrijdag 
18 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
•	 2de ronde kaarting



LEDENVERGADERINGEN
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VRIJDAG 18 OKTOBER
 

Net zoals de voorbije jaren zijn er ook dit jaar opnieuw cursusmomen-
ten die  

gegeven worden tijdens onze maandelijkse vergaderingen. De eerste 
zal doorgaan bij onze vriendenkring op vrijdag 18 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.O
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VRIJDAG 15 NOVEMBER
Aangezien er dit seizoen een nieuwe wind waait in onze provincie hebben 

we niemand minder dan Pascal Engels uitgenodigd als gastspreker voor 
onze ledenvergadering in november.

Een mooie gelegenheid om onze nieuwe voorzitter in de provincie beter te 
leren kennen en zijn arbitrageverhaal te achterhalen.

We rekenen dan ook graag op de massale aanwezigheid van onze leden!
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RALLY

Naar jaarlijkse gewoonte sloten we ons seizoen af met onze autozoektocht. We werden ‘s morgens vroeg verwelkomt 

met een krachtontbijtje door het organiserende team (Pieter & Julie, Sven, Alain en Thijs) in de kantine van VK Westhoek.

Een mooi deelnemersveld zorgde voor heel wat auto’s waardoor we snel met de eerste proef mochten beginnen 

namelijk ’Kennis van de wereld’. Vlaggetjes met foto’s moesten geprikt worden in het juiste land. Kenny en Emma bleken 

de bollebozen want met 12/15 namen ze de beste start.

Het parcours bracht ons via de Golfclub in Hollebeke richting Flanders Peace Village Mesen om uit te komen op de 

volgende stopplaats, Wijngoed Monteberg waar een partijtje Boerengolf op de planning stond. Evident was het niet en 

het was uiteindelijk onze topref Frederik Geldhof die de strafste boerengolfer bleek te zijn. Van hieruit vertrokken we 

opnieuw en reden we over de grens Frankrijk binnen. Vanaf nu moesten we bijhouden hoeveel rode brandpaaltjes we 

voorbij reden. De auto van Bart & Anneleen, Bjorn en Pieter-Jan misten nipt 1 paaltje maar scoorden hierop de meeste 

punten. De middagstop was voorzien in Blauwershof in Goewaerdsvelde. Een partijtje sjoelbak was een kolfje naar de 

hand van Dylan en Robin. Na een stevige maaltijd zetten we de tocht verder en reden we continu tegen de grens 

België /Frankrijk. Bekend terrein uit de serie ‘Eigen Kweek’ kwam aan bod en uiteindelijk belandden we in t’hof van 

commerce in Ieper. De geheugenproef was op het lijf van Brecht geschreven, 23 van de 30 afbeeldingen kon hij op korte 

tijd memoriseren, straffe prestatie. Na een ijsje/wafel/pannekoek vertrok iedereen terug op het gemak om het laatste 

deel van het parcours te vervolledigen. Door de talrijke auto’s, de achterstand van velen en het lange parcours kregen 

we opeens melding van de jury dat iedereen zich naar Sparta Kruiseke mocht begeven zonder de eindstop te bereiken. 

De traiteur stond namelijk al te wachten met onze maaltijd.

Voor we aan de apero konden beginnen moesten we wel nog de eindproef afleggen namelijk herken 10 typische  

frituursauzen. De organisatoren hadden 20 potjes gevuld met sausjes, gaande van tartaar tot samoerai tot curry 

ketchup. Griet bleek de vaste frituurganger te zijn en scoorde 9/10.

Het mooie weer zorgde voor een aangenamen zomeravond waardoor een barbeque helemaal in de smaak viel. Bij 

de dessert was het dan uiteindelijk zo ver om het klassement te overlopen. Het was gokken naar de winnaars maar 

uiteindelijk won een duo uit dezelfde wagen. Lieven Masil was in de proeven iets beter dan Frederik Schacht waardoor 

hij de verdiende winnaar was. Frederik en Lieven hadden hoge scores op de parcoursvragen en toonden zich ook bij de 

betere op de individuele proeven. Frederik kon met zijn vreugde geen blijf en bedankte Lieven meerdere malen voor 

zijn goede oplettendheid tijdens de wegrit, proficiat heren met de winst en nu is het aan jullie om de volgende editie in 

te richten.

Bij deze ook nog een groot dankwoordje aan de organisatoren voor de prima inrichting, de leuke opdrachten en het 

mooie parcours! Bedankt ook aan alle aanwezigen en hopelijk zien we iedereen terug op de volgende editie!

Pieter-Jan
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KERSTMARKT
BONN 

zaterdag 14 december

Naar jaarlijkse traditie gaan we opnieuw een Duitse kerstmarkt onveilig maken. Dit jaar zorgen we voor een 
primeur en gaan we voor de eerste keer naar de kerstmarkt in Bonn.

De kerstmarkt in Bonn is vrij groot met ongeveerd 170 kramen verdeeld over 3 pleinen, de Münsterplatz, 
Bottlerplatz en Friedensplatz. Bonn wordt verder omschreven als de ‘reserve hoofdstad’ en wordt ook wel 
de Beethovenstad genoemd. 

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 14 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
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STATUTEN 
WIJZIGINGEN

Op de statutaire ledenvergadering van september werden de volgende wijzigingen in de statuten 
goedgekeurd:

1) Aanpassing lidgeld

De steunkaarten werden geschrapt en een nieuwe formule voor het lidgeld werd aanvaard. Het lidgeld 
wordt nu als volgt bepaald en is geldig vanaf dit seizoen:

 1 wedstrijdvergoeding (vb jeugdref €22)

   +

 4 blokvergoedingen (momenteel is 1 blok €3 -> 4x3 = €12)

Voor een jeugdref komt dit dus neer op €34 lidgeld.

2) Aanpassing officiële kleuren

De officiële kleuren van de KVSMO zijn vanaf nu geel en zwart in plaats van paars en wit.

NIEUW LOGO: het logo staat niet officieel in de statuten vermeld maar werd ondertussen ook 
aangepast en goedgekeurd door onze leden
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Het voetbalseizoen is al voor een kwart voorbij, dus begint het bij sommigen al te 
kriebelen om zelf ook nog eens een voetbalwedstrijd te spelen.

We hebben daarom onze buren uit Kortrijk uitgedaagd om te komen spelen bij ons.

De wedstrijd zal doorgaan op maandag 21 oktober om 19.30u op het terrein van 
Sparta Kruiseke.

Wil je graag meespelen, geef een seintje aan Geert Bossuyt en aan onze secretaris Siel 
Depover zodat we een zicht hebben op het aantal spelers.

Natuurlijk rekenen we opnieuw op de aanwezigheid van onze supporters (familie, 
vrienden, vriendinnen,...)

VOETBALWEDSTRIJD
KVSMO - KVSK



Het nieuwe jaar is in zicht en dit betekent dus ook dat onze jaarlijkse weekenduitstap richting Ardennen weer 
heel dichtbij komt. Na 5 jaar Manhay hebben geopteerd voor een nieuwe locatie, namelijk La Vallée in Theux.

We hebben een accommodatie voor 37 personen ter beschikking. Wie mee wilt, vraagt best verlof aan voor het 
weekend van 7-9 februari. Opgepast de plaatsen zijn beperkt, dus zo snel mogelijk inschrijven!

De nieuwe locatie betekent echter wel dat we de prijs van de voorbije jaren niet meer konden aanhouden maar 
we blijven echter zeer democratisch. De prijs bedraagt €95 per volwassene en 35 euro per kind.

In deze prijs is alles inbegrepen: verblijf en overnachtingen, eten en drank tijdens het weekend en de 
activiteiten. 

Siel & Pieter-Jan kijken momenteel om het programma samen te stellen. 

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 

 - ZATERDAG:  activiteit 1 voormiddag

   activiteit 2 namiddag

 - ZONDAG: activiteit 3 voormiddag

   namiddag proberen we een lokale voetbalwedstrijd bij te wonen

  PRAKTISCHE INFO:

 - DATUM: vrijdag 7 februari - zondag 9 februari 2020

 - PRIJS: € 95/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

7-9 februari 2020
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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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VERPLICHTE CURSUS

DATUM UUR VRIENDENKRING LOCATIE

18/10/2019 20.00u Menen
Bond Moyson gebouw

August Debunnestraat 51, Menen

04/11/2019 20.00u Oostende
Bistro Van Gogh

Torhoutsesteenweg 601, Oostende

15/11/2019 20.00u Ieper
Brugseweg 89

8900 Ieper

15/11/2019 20.00u Brugge
Tramhuis

Gaston Roelandtsplein 2, Assebroek

15/11/2019 19.30u Tielt
De Wildeman

Markt 37, Tielt

12/11/2019 19.15u Kortrijk
De Klokke

Graaf Boudewijn IX laan 2, Kortrijk

18/11/2018 19.45u Roeselare
Café ‘t Bourgondisch Kruis

Beversesteenweg 470, Roeselare

25/11/2018 20.00u Veurne
OC De Zonnestraat,

J. Englischstraat, Diksmuide

Vanaf oktober starten de verplichte cursussen opnieuw die in de vriendenkringen worden gegeven. Aan de 
hand van beeldmateriaal worden diverse topics behandeld waarbij wordt aangegeven welke beslissingen 
er in bepaalde situaties dienen genomen te worden.

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.



CURSUS
ASSISTENT

SCHEIDSRECHTER

Wil je naast jouw carrière als scheidsrechter ook nu en dan optreden als assistent of volledig overstappen naar 
de lijn? Schrijf je dan vrijblijvend in voor de cursus assistent-scheidsrechter.

Ben je als scheidsrechter gestart tijdens het seizoen 2018-2019 dan ben je verplicht om deel te nemen aan 
deze cursus.

PRAKTISCHE INFO:

 - DATUM:  vrijdag 11 oktober

 - STARTTIJD: 19.30u

 - LOCATIE:  Howest

   Rijselstraat 5

   8000 Brugge

 Gelieve  jouw aanwezigheid te bevestigen via mail:

 psc.foot.westvlaanderen@voetbalvlaanderen.be

 



UITSLAGEN
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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 2 koplopers, 
Niels en Berland hadden alles correct. Aanwezigheid op de 

ledenvergadering zorgt meestal voor de afscheiding.

NAAM 09/19 TOTAAL
1 Berland Verhaeghe 10 10

Niels Bossuyt 10 10
3 Patryk Grzybowski 9 9

Kevin Graeve 9 9
Pieter Dejonghe 9 9
Robbe Allewaert 9 9

7 Dylan Logie 8 8
Gilles Douterlungne 8 8

9 Mario Vandamme 7 7
Luc Vanalme 7 7

11 Rudy Dubois 6 6
Ryan Vanneste 6 6

13 Emiel Ares 2 2



KAARTING

Mario en Lieven nemen de leiding na de eerste ronde kaarting 
dankzij een hoog puntenaantal, proficiat!

Er volgen echter nog enkele rondes.

NAAM RONDE 1 TOTAAL
1 Mario Vandamme 3 punten - 158 3 punten - 158

Lieven Masil 3 punten - 158 3 punten - 158

3 Frederik Schacht 3 punten - 58 3 punten - 58

Ghislain Herie 3 punten - 58 3 punten - 58

5 Kevin Graeve 3 punten - 47 3 punten - 47

Siel Depover 3 punten - 47 3 punten - 47

7 Dylan Logie 1 punt - 38 1 punt - 38

Luc Vanalme 1 punt - 38 1 punt - 38

9 Rudy Dubois 1 punt - 30 1 punt - 30

Rudy Vanwalleghem 1 punt - 30 1 punt - 30

11 Niels Bossuyt 1 punt - 6 1 punt - 6

Pieter Dejonghe 1 punt - 6 1 punt - 6

p. 17



U I T S L A G  S E P T E M B E R  2 0 1 9

PRONOSTIEK
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Pieter gaat op zijn elan verder na zijn eindoverwinning vorig seizoen en neemt meteen 
de leiding. Het seizoen is echter nog lang!

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 9

NAAM

NAAM 09/18 TOT.

1 Pieter Dejonghe 31 31

2 Lieven Masil 26 26

3 Dylan Logie 23 23

4 Kenny Lemaire 21 21

Patryk Grzybowski 21 21

6 Pieter-Jan Raes 18 18



U I T S L A G  S E P T E M B E R  2 0 1 9 P R O N O S T I E K  -  O K T O B E R  2 0 1 9

PRONOSTIEK

NAAM
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REEKS DATUM UUR WEDSTRIJD PRONOSTIEK
Jupiler Pro League 18/10 20.30u Moeskroen - Club Brugge

Jupiler Pro League 19/10 18.00u Standard - Genk

1ste Amateur 20/10 15.00u St. Eloois Winkel - RWDM

2de Amateur A 20/10 15.00u Westhoek - Sint Niklaas

2de Amateur A 20/10 15.00u Knokke - Mandel United

3de Amateur A 19/10 19.30u Torhout KM - Wolvertem Merchtem

1ste Prov. W-Vl. 20/10 15.00u RC Waregem - Zedelgem

2de Prov. A W-Vl. 20/10 15.00u Nieuwpoort - Meulebeke

2de Prov. B W-Vl. 20/10 15.00u Dottignies - Geluwe

3de Prov. A W-Vl. 19/10 19.30u Veurne - Zarren

3de Prov. B W-Vl. 20/10 15.00u Zwevezele B - Gistel

3de Prov. C W-Vl. 20/10 15.00u Lendelede - Emelgem Kachtem

4de Prov. B W-Vl. 20/10 15.00u Aartrijke - Zandvoorde

4de Prov. C W-Vl. 20/10 15.00u Marke - Waregem B

4de Prov. D W-Vl. 20/10 15.00u Elverdinge- Kruiseke

Oude Ieperweg 8 
8940 Wervik 

Open vanaf  10u 

Zondag vanaf  9u 

Dinsdag gesloten

NAAM 09/18 TOT.

1 Pieter Dejonghe 31 31

2 Lieven Masil 26 26

3 Dylan Logie 23 23

4 Kenny Lemaire 21 21

Patryk Grzybowski 21 21

6 Pieter-Jan Raes 18 18
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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
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


