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VOORWOORD

Beste Vrienden,

Aanwezigheid of bij uitbreiding engagement, hier wil ik graag even bij 
stil staan. Het is een onderwerp waar momenteel veel over beweegt. Of 
misschien beter niet meer beweegt.

Zich engageren, heeft als betekenis ‘zich inzetten, zich verbinden, zich 
verplichten’ zo leert 
het woordenboek 
ons. Evenwel stel 
ik meermaals vast 
dat dit engagement 
zich vaak als eenrichtingsverkeer dient te gedragen. En dit is vaak in 
de richting van het individuele voordeel. Diverse voorbeelden, zowel 
privé, maatschappelijk als werk gerelateerd kunnen worden aangehaald. 
Uiteraard, niet alles en iedereen kan en mag over dezelfde kam geschoren 
worden (gelukkig maar!). En ja, ongetwijfeld zal ik mij er zelf ook wel 
eens schuldig aan maken. Maar toch, toch blijf ik er van overtuigd dat 
zich echt engageren, het echt samenkomen - en dan bedoel ik dit op een 
fysieke manier en niet online van achter de pc of gsm – kan zoveel meer 
vreugde en plezier genereren en kan zovele ergernissen en problemen 
voorkomen. Mag ik onze vriendenkring als voorbeeld nemen, waar tal 
van vrienden (dit zijn het ondertussen stuk voor stuk geworden) zich 
belangeloos inzetten rond en voor onze arbitrage en hierdoor al tal 
van mooie en prachtige momenten hebben kunnen beleven. Is dit niet 
schitterend?

Een momenteel zeer bewogen onderwerp van samenkomst is ook ‘Ons 
Klimaat’. Over de beweegredenen van dit engagement , zeker bij de 
schoolgaande jeugd, bestaan verschillende ideeën. Zijn deze volledig 
terecht? Of bent u toch eerder een andere opinie toegedaan? Elk van 
ons heeft ondertussen zijn eigen mening rond dit thema en de huidige 
protestacties gevormd.

Wij als vriendenkring laten het echter niet aan ons hart komen. Wij staan 
klaar om onze jaarlijkse portie gezonde Ardennenlucht te gaan ophalen. 
Jawel, ons jaarlijks weekend Ardennen staat opnieuw voor de deur. Alle 
voorbereidingen zijn getroffen voor een perfect en geslaagd weekend. 
Via deze weg alvast een oprechte dank aan de mensen die hiertoe hun 
steen hebben toegedragen. Hopelijk zijn de weergoden ons wat goed 
gezind zodat we misschien toch nog op wat sneeuw kunnen rekenen… 
Indien niet, geen erg. Ook zonder zal het ongetwijfeld een ontspannend 
en amusant weekend worden, met tal van goed voorbereide activiteiten, 
tussendoor telkens een overheerlijk maaltijd en uiteraard ook een stevig 
feestje.

Alle leuke verhalen en sappige anekdotes van onze jaarlijkse 
samenkomst in de Ardennen zullen vrijdag 15/02 op onze maandelijkse 
ledenvergadering ongetwijfeld zeer uitgebreid in geuren en kleuren 
verteld worden. Wees dus zeker aanwezig!
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TRAINING 
 

elke woensdag 
 

Terrein 
Sparta Kruiseke 

 
Verzamelen: 

19u15 Kantine

KALENDER 

8-9-10 febr.  Weekend Ardennen

Vrij. 15 febr. Ledenvergadering

Vrij. 15 maart Ledenvergadering

Vrij. 19 april Ledenvergadering

Zat. 11 mei  Finaledag

Vrij. 17 mei  Ledenvergadering

Zat. 22 juni  Autozoektocht

p. 2

LEDENVERGADERING

Vrijdag 
15 februari 

 
Lokaal Bond Moyson 

August Debunnestraat 51 
8930 Menen

Aanvang 20u00

AGENDA

•	 Verwelkoming door de 
voorzitter

•	 Briefwisseling
•	 Onderrichtingen  

Bureau Arbitrage W-Vl
•	 Allerlei
•	 Verplichte cursus
•	 Kaarting



LEDENVERGADERINGEN
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VRIJDAG 15 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 15 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 9.

Als de cursus tijdig afgelopen is, wordt er nog een extra ronde van de  
kaarting voorzien.F
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VRIJDAG 15 MAART
Voor de activiteit in maart bekijken we opnieuw de mogelijkheid om één of 

andere spelactiviteit te voorzien.

Indien leden zelf suggesties hebben, mogen ze dit altijd doorgeven aan één 
van de bestuursleden.
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NIEUWJAARS 
RECEPTIE
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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. 

Ondertussen staat ook het programma vast.

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 Bezoek grotten van Remouchamps

   activiteit 2 Bezoek brouwerij Lupulus

 - ZONDAG: wandeling op locatie in natuurdomein Parc à Gibiers

  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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BROUWERIJ VAN LUPULUS

GROTTEN VAN REMOUCHAMPS

PARC A GIBIER



BROUWERIJ VAN LUPULUS

VERPLICHTE CURSUS

DATUM UUR VRIENDENKRING LOCATIE

11/02/2019 20.00u Oostende
Bistro Van Gogh

Torhoutsesteenweg 601, Oostende

15/02/2019 20.00u Brugge
Tramhuis

Gaston Roelandtsplein 2, Assebroek

15/02/2019 20.45u Gistel
Zaal De Tap

Markt 3, Gistel

15/02/2019 20.00u Ieper
Café De Gouden Hoorn

Brugseweg 89, Ieper

15/02/2019 20.00u Menen
Bond Moyson gebouw

August Debunnestraat 51, Menen

11/03/2019 19.15u Kortrijk
De Klokke

Graaf Boudewijn IX laan 2, Kortrijk

15/03/2019 19.30u Tielt
De Wildeman

Markt 37, Tielt

18/03/2019 19.45u Roeselare
Café ‘t Bourgondisch Kruis

Beversesteenweg 470, Roeselare

18/03/2019 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: 
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GEFLITSTAFLASTINGEN

Koning winter is terug in het land waardoor de weersomstandigheden kunnen zorgen voor onbespeelbare 
terreinen. Wanneer een terrein onbespeelbaar is en de scheidsrechter dus mag beslissen om een wedstrijd 
niet aan te vangen, vind je terug in het overzicht hieronder:

 - Sneeuw:

  o De lijnen zijn onzichtbaar

  o De sneeuw is aangevroren en levert gevaar

  o De sneeuw kleeft aan de bal waardoor de bal vervormt

 - Vorst:

  o Bevroren waterplassen op het veld

  o Het veld vertoont scherpe en harde oneffenheden

  o De spelers glijden weg

  o balcontrole is niet mogelijk

 - Modder:

  o De grond is zo modderig dat spelers vastzitten/doorglijden

  LET OP: een bal die niet rolt/vastzit in de modder is geen reden om af te gelasten

 - Regen:

  o Een grote oppervlakte is overstroomd waardoor de bal drijft

  o Onvoldoende zichtbaarheid

 - Mist:

  o Je moet vanuit het midden van het ene doel het andere doel kunnen zien
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Wanneer je voor de wedstrijd vaststelt dat het speelveld onbespeelbaar is, dan mag je uitwijken naar een 
ander, door de bond goedgekeurd, veld binnen een straal van 5km.

Wanneer een jeugd- of reservenmatch gepland is op het eerste veld mag de thuisclub, zonder toestemming 
van de scheidsrechter en tegenstander, beslissen om dit op een ander, door de bond goedgekeurd, veld 
binnen een straal van 5km door te laten gaan. Zo kan de club het veld ‘sparen’ voor de eerste ploeg die 
dat weekend thuis speelt.

Wat met kunstgrasvelden?

 - Sneeuw:

  o  Wanneer het veld bedekt is door sneeuw en het volgens de fabrikant niet gebruikt  
   mag worden in deze omstandigheden. De club moet dan ook de     
   gebruiksvoorwaarden van de fabrikant tonen aan de scheidsrechter.

 - Vorst:

  o De temperatuur is te laag waardoor het veld volgens de fabrikant niet gebruikt   
   mag worden. De gebruiksvoorwaarden moeten worden getoond.

Afgelastingen bij de jeugd- en reservenwedstrijden:

Er worden enkel nog algemene afgelastingen voorzien bij zeer uitzonderlijke omstandigheden. Ploegen 
kunnen zelf beslissen als wedstrijden kunnen doorgaan of niet. In E-kickoff kan de thuisploeg aangeven 
als hun terreinen bespeelbaar zijn. In een tijdspanne van 48 uur voor de wedstrijd tot ten laatste 3 uur voor de 
wedstrijd zullen zowel de scheidsrechter als de bezoekende ploeg op de hoogte gebracht worden via E-kickoff. 
Controleer dus altijd nog eerst even je berichten/aanduidingen in E-kickoff voor je vertrekt. Uiteraard kan de 
scheidsrechter ter plaatse beoordelen als een terrein al dan niet bespeelbaar is.

Algemene afgelastingen kan je op deze 2 manieren raadplegen:

 o http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen

 o Tel: 0900-000 81

Vergoeding indien de scheidsrechter de wedstrijd ter plaatse aflast:

De scheidsrechter mag zijn volledige verplaatsingskosten aanrekenen (volgens het aantal blokken) en de helft 
van zijn normale wedstrijdvergoeding.

 

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

p. 11



Money time...

De maanden december en januari blijken voor iedereen een periode van het nieuwe begin. En terécht: respect 
voor de nieuwe doelen, gaande van meer gaan trainen tot een streven naar enkele kilootjes minder, tot een 
gezonder eten en ga zo maar door. 

Ik ben zeker nog andere van jullie waardevolle voornemens vergeten te vermelden, beste lezers, waar voor 
excuus. Vul dit gerust verder aan en ga dit bij jezelf na, en lees rustig verder... Stuk voor stuk valabele doelen om 
na te streven, zo blijkt volgens jouw zelfreflectie. Lees vooral niet verder als je niet antwoordt op voorgaande 
pertinente vraag. 

Zeker als sportmens! Lees je toch nog verder?

En làp: daar hebben we het meteen! Voor je het weet, staat de dagteller op 31/1/2019. Februari biedt zich aan 
en stelt je voor de spiegel: wat heb jij van je voornemens al ingevuld in het nieuwe jaar? Dat is voor sommigen 
niet confronterend, maar voor anderen misschien wél... Of we gaan  gewoon dezelfde weg als in het voorbije  
jaar qua persoonlijke inzet. Of gaan we lopen bij een kijkje in de spiegel met voornemens?

Om maar te zeggen dat arbitrage niet zomaar een vrijblijvende hobby is. Hoegenaamd niet! 

Op 22 december 2018 (ik ben heus geen opa die ouwe koeien uit de sloot haalt ...) was in Tubeke ook de 
boodschap duidelijk voor de beloftevolle refs: wie niet slaagde in de praktische looptesten kon zich meteen ‘vrij 
melden’ – lees ‘niét gewenst’ - voor een toekomstige en leerrijke ervaring in Knokke. Duidelijker kan moeilijk! 

Inzet en resultaat lonen als R en AR. Laat het ons daarbij vooral niet hebben over één en àndere functie binnen 
een bestuur van een vriendenkring van refs (in sommige betreurenswaardige wandelgangen: ‘Niet moeilijk, 
want...’).

Dit doet niéts ter zake. Bovendien kan ik me mogelijks voorstellen dat een ref zich niet geroepen voelt om tot 
bestuur ‘te moeten’ toetreden. Sta me ook toe te zeggen dat het voor een bestuur van een vriendenkring van 
referees geen evidentie om alle posten deskundig in te vullen. Tijd is voor iedereen kostbaar, en praktische 
omstandigheden téllen écht (zowel op studiegebied als op sociaal vlak). 

It’s money time! 

Ga voor die spiegel staan en ga er desnoods tegenaan. Voor àllen: de volgende maand is de belangrijkste in 
jullie R/AR-loopbaan. Wees daarvan overtuigd!

Rony Callewaert

Referee Observer West-Vlaanderen

p. 12



p. 13

     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: mail naar Frederik via 

info@kvsmo.be

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

BE75 0015 2630 9851
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Café St. Krispijn 
 
 

Lokaal SK Geluwe

Ieperstraat 29
8940 Geluwe        Tel. 056 / 51 64 35

Geen quiz in januari en februari waardoor de stand ongewijzig blijft!

3 personen behouden het maximum van de punten maar de kloof met de 
achtervolgers is klein.

NAAM 09/18 11/18/ TOTAAL
1 Pieter Dejonghe 10 10 20

Gilles Douterlungne 10 10 20
Patryk Grzybowski 10 10 20

4 Niels Bossuyt 9 10 19
5 Berland Verhaeghe 6 10 16
6 Ryan Vanneste 7 8 15
7 Mario Vandamme 4 10 14
8 Luc Vanalme 3 10 13
9 Emiel Ares 3 9 12

10 Dylan Logie - 10 10
Anthony Porreye - 10 10

12 Michaël Bartels - 9 9
Kevin Grave - 9 9

14 Rudy Dubois - 8 8
Lieven Masil 8 - 8

Gregory Paesschesoone - 8



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  J A N U A R I  2 0 1 9

PRONOSTIEK
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Lage scores vorige maand met de pronostiek. Kevin behaalt bij zijn 2de deelname echter 
wel de maandoverwinning, proficiat!

Kenny had een zwak momentje en moet terug Geert voor zich laten, het blijft spannend.

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 1 9

NAAM

NAAM 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 TOT.

1 Pieter-Jan Raes 19 31 34 33 19 136

2 Pieter Dejonghe 26 26 31 28 17 128

3 Geert Bossuyt 15 23 30 23 23 114

4 Kenny Lemaire 17 22 24 36 13 112

5 Peter Dessein 17 11 31 27 22 108

6 Brecht Verfaillie 27 - 26 26 20 99

7 Lieven Masil 18 15 - 22 22 77

8 Patryk Grzybowski 21 23 23 - - 67

9 Kevin Galle - - - 27 25 53

10 Stefaan Carpentier - 15 - - - 15
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PRONOSTIEK

NAAM
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REEKS DATUM UUR WEDSTRIJD PRONOSTIEK
Jupiler Pro League 15/02 20.30u Standard - Lokeren

Jupiler Pro League 17/02 14.30u Club Brugge - Genk

Jupiler Pro League 17/02 18.00u Antwerp - Anderlecht

Proximus League 15/02 20.30u Tubize - KV Mechelen

1ste Amateurs 16/02 20.00u Dender - Knokke

2de Amateur A 17/02 15.00u Mandel U - Sint-Eloois-Winkel

2de Amateur A 17/02 15.00u Westhoek - Dikkelvenne

1ste Prov. W-Vl 17/02 15.00u Vlamertinge - Poperinge

2de Prov. W-Vl A 16/02 19.00u Spermalie Middelkerke - Bredene

2de Prov. W-Vl B 17/02 15.00u Ploegsteert - Ledegem

3de Prov. W-Vl. C 16/02 19.00u Zwevezele B - Ingooigem

4de Prov. A W-Vl. 16/02 19.30u Diksmuide B - Zarren

4de Prov. A W-Vl. 17/02 14.00u Bulskamp - Westende

4de Prov. C W-Vl. 16/02 19.00u Jong Helkijn - Kuurne

4de Prov. D W-Vl. 17/02 15.00u Menen United - Rekkem

Oude Ieperweg 8 
8940 Wervik 

Open vanaf  10u 

Zondag vanaf  9u 

Dinsdag gesloten

NAAM 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 TOT.

1 Pieter-Jan Raes 19 31 34 33 19 136

2 Pieter Dejonghe 26 26 31 28 17 128

3 Geert Bossuyt 15 23 30 23 23 114

4 Kenny Lemaire 17 22 24 36 13 112

5 Peter Dessein 17 11 31 27 22 108

6 Brecht Verfaillie 27 - 26 26 20 99

7 Lieven Masil 18 15 - 22 22 77

8 Patryk Grzybowski 21 23 23 - - 67

9 Kevin Galle - - - 27 25 53

10 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. 18



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



Greet & Chris

Café Cosmopolite
Lorenzo & Katrien
Stationsstraat 94

8930Menen

tel. 056 51 86 02


