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Toen ik ongeveer 33 jaar geleden begon als scheidsrechter had ik zoals velen waarschijnlijk geen 
enkel benul van de opmaak en de waarde van het rapport over de scheidsrechter. De structuur 
van de bond kenden we uiteraard ook niet. Uw eerste match werd gevolgd door een actieve 
scheidsrechter die u moest bijstaan. Ik had “geluk”. Mijn peter kwam juist uit de kantine toen ik de 
match in Bissegem op gang floot en aan de time kwam hij eens vlug binnen en deelde mij mee dat 
het goed was. Het enige dat ik niet mocht doen was mijn reservestylo in mijn kousen steken. Daarna 
moest hij vlug weg want zijn tweeling moest op datzelfde moment voetballen. Een peterverslag van 
deze wedstrijd heb ik nooit gezien. Wat een verschil bij nu, waar er gevraagd wordt om zeker op tijd 
aanwezig te zijn om te helpen bij eventuele problemen en na de match een goed evaluatiegesprek te 
voeren. De evolutie van de opmaak van het peterschapsverslag kent een quasi gelijke evolutie zoals 
van het gewone verslag. Van summier tot uitgebreid en diepgaand.

Beetje bij beetje begon je dan de structuur van de bond te kennen en vernam je via de vrienden uit 
uw vriendenkring dat er één een officiële controle had gekregen. Een officiële controle, wat was dat? 
Wie was er dan controleur? Ik kende onze twee controleurs, André en Robert, en daar stopte het 
Ik had ook het geluk om nog een andere te kennen en die had steeds een vlinderdasje aan. Dus als 
je op het veld iemand zag staan met een notitieboekje in de hand en hij had een strikje aan, mocht 
je zeggen dat het prijs was. Die mens ging trouwens met deze naam door West-Vlaanderen, als ‘De 
Strek’. Van de andere controleurs kende je deze enkel bij naam of van horen zeggen. De deze was ne 
viezen en de andere was al iets inschattelijker. Al vlug kende je ook “den Dolf” bij naam, dat was dan 
de toenmalige voorzitter. Ik moet ook zeggen dat de toenmalige controleurs meestal mensen waren 
die een niveau behaald hadden in de arbitrage maar die dan op respectievelijke leeftijd waren, 
enkele uitzonderingen niet na gesproken.

De opmaak van het verslag was zoals gezegd summier met enkele rubrieken die opgevuld werden.  
Heel diepgaand werd er meestal niet gegaan.  De vorm van de rapporten heb ik ook zien evolueren 
van een met de hand geschreven tekst, over een ingevuld gestencileerd blad, naar een word- of 
exceldocument en nu tot een document opgemaakt via een on-line toepassing. In feite van één 
enkel blaadje naar een document in viervoud.

Hoe geraakte je nu aan dat verslag? Ten eerste kreeg je pas uw verslag als je op het eind van het jaar 
naar de evaluatiebijeenkomst ging waar enkele opleiders uw verslag, samen met u, doornamen. Wie 
wist er nog wat er in een match aan het begin van het seizoen gebeurd was? Om dat te vermijden 
werd er gevraagd aan de betrokken scheidsrechters om tijdens de nabespreking de hoofdzaken ivm 
de opmerkingen of raadgevingen te noteren. Enkele jaren geleden werden de verslagen, in het kader 
van een grotere transparantie, tijdens het seizoen overgemaakt aan de betrokken scheidsrechter. In 
de meeste normale gevallen krijg je nu uw verslag binnen de week na de match. Van een evolutie 
gesproken. Je kunt het een beetje vergelijken met de overgang van de postzegel naar het e-mail 
verkeer.

Nabespreking en evaluatie? Ik heb de nabespreking zien evolueren van een soort ex-cathedra 
gesprek naar een open en constructief gesprek met inbreng van beide partijen. Je moest bij sommige 
oudere opleiders maar eens te durven voor je gelijk uit te komen. Ik heb het één keer gedaan (anno 
1993) op Aarsele, waar de opleider zich gedurende de ganse match verscholen had achter een 
tribunepaaltje en dan mijn zaligheid kwam geven. Voor een bepaalde wedstrijdbepalende fase was 
ik 100% overtuigd van mijn gelijk en ik begon in discussie te gaan. Hij kon mij niet overtuigen en ik 
hem ook niet. Dit draaide uit op de woorden “u moet mij geloven want ik ben controleur en u bent 
maar scheidsrechter”, en als u mij niet gelooft ga ik stoppen als controleur, waarop ik antwoorde, 
“als u mij niet gelooft dan ga ik stoppen als scheidsrechter. Gelukkig was ik dermate gebeten door 
de arbitrage-microbe dat ik doorgedaan heb en gelukkig bestaan er geen zo’n onbeschofte opleiders 
meer. Je kan altijd van mening verschillen maar probeer het in eerste instantie op een menselijke 
manier uit te praten. Onthoud altijd, als de opleider een andere macht gezien heeft dan heeft u in 
feite twee matchen geleid. Ooit heb ik meegemaakt dat de opmerkingen die ik kreeg in feite voor 
mijn kameraad aan de overkant waren en omgekeerd. Bij een match op Gullegem had ik niet zoveel 
werk en ik zag mijn collega aan de andere kant van het veld de ene misstap na de andere begaan.  
Hij stond zeker een 5-tal keer haaks op de beslissing van de scheidsrechter en verschillende keren 
werden buitenspelgevallen negatief geweerd door de ref. Tijdens deze nabespreking kreeg ik al 
deze bemerkingen op mijne kop. Ik heb gezwegen want ik had dan een mondeling akkoord met de 
voorzitter dat ik opleider zou worden. Maar er waren ook andere opleiders. Zo deed ik een niet zo’n 
goede match op De Ruiter tegen Hulste in 4° provinciale. Het was mijn tweede match in klimmen 
en dalen. Ik moest daar liefst  5 gele en 3 rode kaarten uitdelen, met daarenboven een gepeperd 
verslag voor de bezoekende afgevaardigde. Dan weet je  het wel, er zal geklopt worden op deur en 
daar zal hij staan hé. Inderdaad, een heel aimabele maar correcte man uit Roeselare heeft mij daar 
geholpen en geëncourrageerd, anders was ik dan waarschijnlijk gestopt. Spijtig genoeg is deze mens 
veel te vroeg van ons heen gegaan.                                                                               

Er wordt nu ook dieper ingegaan op bepaalde fases die dan uitvoerig beschreven moeten worden 
in het verslag, zoals een dwaling, vergissing, interpretatie, wedstrijdbepalend, enz… Geloof mij vrij 
goed, een degelijk verslag opstellen is niet gemaakt in 15 minuten. De verslagen worden allemaal 
doorgemaakt aan onze respectievelijke verantwoordelijke observer, die dan aan de hand hiervan 
ons een beoordeling geeft. Even wennen aan deze nieuwe manier van werken maar het went. 
De puntenstructuur was ook helemaal anders.  Ik heb dit ook zien evolueren van een bepaald 
percentage, naar punten op tien, dan op twintig, dan terug op tien en nu het gekende 7.4 – 7.9 – 8.4 
enz.

Ik heb dit voorwoord geschreven om, soms met enkele anekdotes, de verleden en huidige 
geschiedenis een beetje toe te lichten voor de jongere elementen in de arbitrage.  Weet één ding : 
als je de geschiedenis niet kent is het moeilijk om de toekomst te voorspellen. 
Verder wens ik jullie veel plezier in uw mooie hobby. p. 1
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TRAINING 
 

elke woensdag
 
 

Terrein 
Sparta Kruiseke

 

 
Verzamelen: 

19u00 Kantine

KALENDER 

Vrij. 21 febr. Ledenvergadering

Vrij. 20 maart Ledenvergadering

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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LEDENVERGADERING

Vrijdag 
21 februari 

 
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
•	 Kaarting



LEDENVERGADERINGEN
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VRIJDAG 21 FEBRUARI
 Net zoals vorig jaar zijn er ook dit jaar opnieuw cursusmomenten die  

gegeven worden tijdens onze maandelijkse vergaderingen. De tweede 
 cursus van dit seizoen zal doorgaan bij onze vriendenkring op  

vrijdag 21 februari.

Deze cursusmomenten zijn zoals de Algemene Vergadering verplicht 
voor alle scheidsrechters, hou dus alvast deze datum vrij in uw agenda!

Meer info over deze cursus vind je op pagina 8.

Als de cursus tijdig afgelopen is, wordt er nog een extra ronde van de  
kaarting voorzien.
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VRIJDAG 20 MAART
Voor de maand maart zijn we momenteel aan het kijken om terug een of 

andere spelactiviteit te voorziennet zoals we de voorbije jaren een minigolf 
of een dartstoernooi hadden.

Meer info volgt in het ‘t Arbiterken van maart, maar het beloofd terug een 
amusante avond te worden.
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NIEUWJAARSEVENT
Onze traditionele nieuwjaarsreceptie werd in een 

nieuw jasje gestoken.

Een bier- en kaasdegustatie gevolgd door een korte 
quiz over dit onderwerp werd zeker gesmaakt door 

onze leden.

Berland was de beste student en dus ook de 
verdiende winnaar, proficiat!
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WIELERPRONO

Net zoals vorig seizoen organiseren we opnieuw een wielerprono. We verleggen onze focus even naar het 
klassieke voorjaar bij het wielrennen. Vorig jaar won onze youngster Emiel Ares, wie wordt dit jaar zijn 
opvolger?

Stel je ploeg samen van 10 renners die over 10 ééndagskoersen zoveel mogelijk punten moeten halen. Het 
is dus niet de bedoeling om telkens de top 10 te voorspellen. Noteer 10 renners die in deze 10 wedstrijden 
zoveel mogelijk punten zullen scoren. De puntenverdeling staat hieronder. Heb je een renner die een bepaal-
de wedstrijd heeft gewonnen, dan scoor je 50 punten. Wordt een wielrenner uit jouw lijst 2de, dan scoor je 40 
punten, enz. 

Voor de winnaar(s) wordt er natuurlijk een prijs voorzien, deelname is gratis!

Bezorg je team ten laatste op zaterdag 21 maart om 12u aan Kenny. Dit kan via de vergadering van februari/
maart of per mail naar lemaire.kenny@kvsmo.be

JOUW 10 WIELRENNERS 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



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

VERPLICHTE CURSUS

DATUM UUR VRIENDENKRING LOCATIE

03/02/2020 20.00u Oostende
Bistro Van Gogh

Torhoutsesteenweg 601, Oostende

21/02/2020 20.00u Menen
Bond Moyson gebouw

August Debunnestraat 51, Menen

21/02/2020 20.00u Brugge
Tramhuis

Gaston Roelandtsplein 2, Assebroek

16/03/2020 19.15u Kortrijk
De Klokke

Graaf Boudewijn IX laan 2, Kortrijk

16/03/2020 19.45u Roeselare
Café ‘t Bourgondisch Kruis

Beversesteenweg 470, Roeselare

20/03/2020 20.00u Ieper
Café De Gouden Hoorn

Brugseweg 89, Ieper

20/03/2020 19.30u Tielt
De Wildeman

Markt 37, Tielt

30/03/2020 20.00u Veurne
OC. Zonnestraat

J. Englischstraat, Diksmuide

Zoals aangekondigd is er binnenkort opnieuw een verplicht cursusmoment.

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. 

Bij onze vriendenkring gaat deze door in februari. Hieronder een overzicht van de andere cursusmomenten: 

p. 8



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:

p. 9
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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

3 spelers wonnen 2x op rij en leiden zo in het algemeen 
klassement. Mario behaalde echter de meeste punten tijdens 

het kaarten en staat zo aan de leiding. Kevin en Siel zitten 
hem echter op de hielen. Voor de overige top 5 plaatsen staat 

alles kort bij elkaar.

NAAM RONDE 1 RONDE 2 TOTAAL
1 Mario Vandamme 3 punten - 158 3 punten - 70 6 punten - 228

2 Kevin Grave 3 punten - 47 3 punten - 66 6 punten - 113

3 Siel Depover 3 punten - 47 3 punten - 47 6 punten - 94

4 Lieven Masil 3 punten - 158 1 punt - 45 4 punten - 203

5 Luc Vanalme 1 punt - 38 3 punten - 66 4 punten - 104

6 Rudy Vanwalleghem 1 punt - 30 3 punten - 70 4 punten - 100

7 Ghislain Herie 3 punten - 58 1 punt - 39 4 punten - 97

8 Frederik Schacht 3 punten - 58 1 punt - 29 4 punten - 87

9 Dylan Logie 1 punt - 38 3 punten - 47 4 punten - 85

10 Kurt Deblauwe - 3 punten - 92 3 punten - 92

Kenny Lemaire - 3 punten - 92 3 punten - 92

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

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

14 Pieter Dejonghe 1 punt - 6 1 punt - 39 2 punten - 45

15 Pieter-Jan Raes - 1 punt - 29 1 punt - 29

16 Brecht Verfaillie - 1 punt - 27 1 punt- 27

p. 13



U I T S L A G  J A N U A R I  2 0 2 0

PRONOSTIEK
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Lieven pronostikeerde het best in januari en springt zo over Kenny naar plaats 3. 
Pieter & Pieter-Jan behaalden even veel punten waardoor de kloof gelijk blijft.

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  -  F E B R U A R I  2 0 2 0

NAAM

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

1 Pieter Dejonghe 31 23 40 17 26 137

2 Pieter-Jan Raes 18 30 26 16 26 116

3 Lieven Masil 26 19 34 - 31 110

4 Kenny Lemaire 21 12 30 23 21 107

5 Patryk Grzybowski 21 22 33 - 22 98

6 Dylan Logie 23 13 35 19 - 90

7 Geert Bossuyt - - 30 - 23 53

8 Stefaan Carpentier - 18 34 - - 52

9 Brecht Verfaillie - 21 - - - 21



U I T S L A G  J A N U A R I  2 0 2 0 P R O N O S T I E K  -  F E B R U A R I  2 0 2 0

PRONOSTIEK

NAAM
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Oude Ieperweg 8 
8940 Wervik 

Open vanaf  10u 

Zondag vanaf  9u 

Dinsdag gesloten

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

1 Pieter Dejonghe 31 23 40 17 26 137

2 Pieter-Jan Raes 18 30 26 16 26 116

3 Lieven Masil 26 19 34 - 31 110

4 Kenny Lemaire 21 12 30 23 21 107

5 Patryk Grzybowski 21 22 33 - 22 98

6 Dylan Logie 23 13 35 19 - 90

7 Geert Bossuyt - - 30 - 23 53

8 Stefaan Carpentier - 18 34 - - 52

9 Brecht Verfaillie - 21 - - - 21

REEKS DATUM UUR WEDSTRIJD PRONOSTIEK
1ste Prov. W-Vl. 23/02 15.00u KWS Lauwe - Wevelgem City

2de Prov. A W-Vl. 22/02 19.00u Veldegem - Diksmuide A

2de Prov. A W-Vl. 23/02 15.00u Nieuwpoort - Merkem

2de Prov. B W-Vl. 22/02 15.00u Deerlijk - Geluwe

2de Prov. B W-Vl. 22/02 19.00u Avelgem - Zwevegem

2de Prov. B W-Vl. 23/02 15.00u Dottignies - Zonnebeke

3de Prov. A W-Vl. 23/02 15.00u Dikkebus - Brielen

3de Prov. A W-Vl. 23/02 15.00u Veurne - Proven

3de Prov. B W-Vl. 23/02 15.00u Lombardsijde - Moerkerke

3de Prov. C W-Vl. 23/02 15.00u Aalbeke - Ledegem

4de Prov. A W-Vl. 23/02 15.00u Nieuwkapelle - Adinkerke

4de Prov. B W-Vl. 23/02 15.00u Steenbrugge - Eendracht Brugge

4de Prov. C W-Vl. 23/02 15.00u Rekkem - Waregem B

4de Prov. D W-Vl. 22/02 19.00u Elverdinge - Zillebeke

4de Prov. D W-Vl. 23/02 15.00u Moorsele B - Poperinge B
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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


