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Jean Vandecasteele, schepen 

Arne Deblauwe, schepen 
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Voor een aantal onder jullie is dit wellicht al niet meer de eerste nieuwjaarsbrief van het jaar.  

Misschien is het een troost als ik zeg dat het wellicht toch de laatste zal zijn en kan ik jullie aandacht 

nog even vasthouden.  

Een terugblik op 2015 leert dat in de KVSOO heel wat gebeurde en gerealiseerd werd. 

Toch was het wat mij betreft een einde in mineur. Langs alle kanten werd eind vorig jaar gesproken 

van een falende arbitrage in Belgie . En de media, tjah, die sprong daar maar al te graag op. Je kunt je 

niet voorstellen hoe opstandig mij dat toen maakte. 

Wees gerust, ik zal mij niet verlagen tot datzelfde triestige niveau van het op de man spelen. 

We weten immers allemaal dat het enige resultaat een directe vrije schop zou zijn met daarbij een 

gele of rode kaart. En een uitsluiting zou ik mezelf nooit vergeven. 

Zonder blind te willen zijn voor de werkpunten die er ongetwijfeld ook voor ons zijn en waar we 

met heel veel goesting ook hard aan werken, leg ik de focus liever op het positieve verhaal van onze 

mooiste hobby. 

In dat opzicht had onze KVSOO vorig jaar absoluut zijn plaats.  

Toegegeven, bij de start van het seizoen waren er toch wat vraagtekens over wat de nieuwe struc-

tuur brengen zou. Ook voor onze werking was het wat zoeken. Zo konden we de cursus niet meer 

zelf inrichten en was er de duidelijke opsplitsing tussen betaald en amateurvoetbal. 

Na een paar maanden is het tijd voor een eerste evaluatie: ik durf daarbij zeggen dat we een ge-

slaagde eerste seizoenshelft kenden en het doet me vooral plezier dat onze nieuwe kandidaten zich 

al vlot konden integreren.   

Er zijn heel wat dingen waar ik als voorzitter van de KVSOO trots op kan zijn. In de eerste plaats 

denk ik daarbij aan het feit dat we ons succes van de voorbije jaren konden bestendigen. Zowel op 

als naast het terrein kunnen we op heel wat toppers rekenen die daarvoor zorgen en ons daarbij 

helpen. Daar ben ik erg dankbaar voor. 

Ik denk bijvoorbeeld aan de verschillende leden die doorgroeien in de jeugdcategoriee n en de refs 

die op het provinciale niveau ondertussen tot de top van de provincie behoren. Er is heel wat talent 

en we doen er achter de schermen alles aan te helpen waar mogelijk. Zo kregen we deze week last-

minute nog het leuke nieuws dat Steve De Clercq en ook Richard Doeven straks in klimmen en dalen 

mogen starten.  

Op het nationale vlak denk ik spontaan aan de deelname van twee van onze leden aan de voorbije 

winterstage. Met Kevin Monteny hebben we sinds 1 januari zelfs weer een internationale assistent-

ref in onze kring. Als dat niet mooi is?! 

Maar ook onze andere vertegenwoordigers doen op het nationale niveau al wat kan om nog pro-

gressie te maken. Ik hoop oprecht dat we binnenkort met Jan Boterberg ook weer een ref in eerste 

klasse hebben. Dat zou me e r dan verdiend zijn. 



Valt er dan alleen maar goed nieuws te rapen in de KVSOO? Nee, maar ook daar ligt dan weer een 

sterkte. Als ik zie hoe deze bende ook de mindere momenten samen beleeft, dan stelt ook dat mij 

gerust. 

De voorbije tussentijdse promoties van David Goldberg, Birger Janssens en ook Thomas Sanders 

zijn een voorbeeld dat de aanhouder wint. Ik wens het iedereen op zijn niveau van harte toe. 

Het feit dat we als vriendenkring op deze manier kunnen werken, hebben we aan heel wat mensen 

te danken. Het lijkt mij absoluut gepast deze mensen vandaag toch even te vermelden! Namen noem 

ik liever niet want dan loop ik het risico mensen te vergeten en dat zou zonde zijn. 

Ik denk aan de sponsors die ons trouw blijven steunen. Vandaag de dag helemaal geen evidentie 

meer. 

De mensen van de Van Gogh die bereid zijn ons hier binnen te laten en ook binnen te houden. 

Aan alle mensen die zich belangeloos inzetten om de refs op een goede manier te begeleiden: de ve-

le peters die ons bij de opleiding ondersteunen, onze vertegenwoordigers binnen de voetbalbond, 

zowel provinciaal als nationaal. Zij leveren allen schitterend werk. 

Ook alle mensen van het bestuur wil ik absoluut van harte bedanken! Wees er maar zeker van dat 

zij achter de schermen heel vaak druk bezig zijn voor jullie KVSOO. 

En ten slotte ook een woord van dank voor jullie allemaal. We zijn blij dat jullie ons willen volgen in 

dit positieve verhaal. 

Wat 2016 brengt zullen we straks wel zien. In elk geval wordt de organisatie van het voetbaltornooi 

wellicht onze grootste uitdaging. Binnenkort komen we naar buiten met een eerste schets van dit 

gebeuren. Een werkgroep is hiermee al een tijdje druk in de weer. 

Het is absoluut met een meer dan tevreden gevoel dat de KVSOO de deur van 2015 achter zich dicht 

trekt. 

Meer nog, ik ben ervan overtuigd dat veel mensen zouden opkijken als ze zouden weten op welke 

manier wij hier in Oostende onze fantastische hobby beleven! 

Mijn wens voor 2016 is dat jullie allemaal gezond mogen blijven en dat we met deze KVSOO het po-

sitieve verhaal van arbitrage verder kunnen uitbouwen. 

Forza KVSOO! 

 

Bart Zeebroek 

Voorzitter KVSOO 

  



 



 
Vriestemperatuur buiten, gezellige warmte binnen, iets later op de maandagavond en zojuist nog 

iets genoteerd voor een gidsbeurt op woensdag in nabijgelegen domein.  Blij van zelf ook iets te 

hebben bijgeleerd, en nog ne t te vroeg om de bedstee op te zoeken. 

Misschien toch even nog een sportprogramma opzoeken op televisie? En ja hoor: direct gevonden! 

Wat was dat ‘e rreg’ interessant zeg. Ik zag er voetbalbeelden van de vorige speeldag: je houdt het 

niet voor mogelijk; zo goed als mijn televisie is! En er was nog commentaar bij bovenop. 

Bij bepaalde beelden had ik al binnenpret toen herhaaldelijk de voorafgaande uitleg niet zo direct 

bleek te stroken met de getoonde actie, en de presentator voortdurend pogingen deed om dan als-

nog op zijn gesofisticeerd apparaat het juiste beeld te pakken te krijgen. Het werd vooral nog mooi-

er toen de commentaar op die beelden volgde. 

Bij voorkeur betwistbare fases (macht der gewoonte?) werden eruit gefilterd voor de bespreking. 

En wat bleek? Eens temeer: zoveel hoofden, zoveel zinnen. En dat voor een sportprogramma dat er-

gens voor meer duidelijkheid en neutrale visie dient te zorgen. Het ging zelfs zover dat een door e e n 

van de panelleden aangereikt beeld (buitenspelgeval waarbij vooraf de vraag wordt gesteld: ‘Kijk 

eens goed. Is dit buitenspel?’) al na eerste visie door de andere gasten wordt beantwoord met ‘Na-

tuurlijk is dit buitenspel. Overduidelijk!’, en waarbij de vraagsteller de beelden tot 2 keer toe laat 

herhalen, waaruit het gelijk van die lijnrechter blijkt en deze laat doorspelen. Waarop reactie vanuit 

het panel: ‘Waarom heb jij dat beeld er precies uitgekozen?’, omdat zijn collega’s er steevast vanuit 

gaan dat hij (cf. verleden) het ongelijk van de leiding probeert te bewijzen. Deze keer: nie t dus… 

Hilarisch wordt het helemaal als ander panellid bij hoog en laag beweert, dat als een speler bij het 

nemen van een corner vooraf e e n arm omhoog steekt (wat is het nut daarvan?) hij steevast beduidt 

de bal naar de eerste paal te zullen trappen, en hij daarop van 3 kanten te horen krijgt dat dit niet zo 

is. Het hek is helemaal van de dam als er bij diezelfde corner een strafschopfase volgt (op eerste 

beeld vanuit de hoofdtribune is handspel zichtbaar), en er nog 2 andere camera-standen bij worden 

gehaald. Dan is de chaos onder deze kenners compleet: de e e n heeft het over een duidelijke straf-

schop, de andere over een voorafgaande duwfout, nog iemand heeft het over een niet getoonde fout 

vooraf… Wat was ik blij, dat bij al die herhalingen de ref bij zijn standpunt bleef en nog steeds de-

zelfde overtreding floot. 

Ik spreek dan nog niet over de negatieve commentaar die gegeven werd op bepaalde spelers van de 

bezoekende ploeg in die topper van het weekend. In die wedstrijd was er immers geen speld tussen 

te krijgen op de beslissingen van het arbitrale trio, en er diende toch ‘iets’ qua negatieve kenners-

toon te vallen, al was het maar om zich op het voorplan te kunnen praten.  

Ik vraag mij af: is de voetbalsport wel gediend met zo’n kenners? Wat als de Rode Duivels als natio-

nale ploeg in Frankrijk … 

Van mij heb je alvast een positieve groet! 

 

Rony Callewaert 

Referee Observer 

Bureau Arbitrage West-Vlaanderen 



 

 

  

 

Koningin Astridlaan 47 - 8450 Bredene 

Tel. +32 (0)59 32 24 75 - Fax +32 (0)59 33 11 30 
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www.parkcosta.be  

mailto:info@parkcosta.be


Even voorstellen: Gui Polspoel  
 

 

 

Op maandag 1 februari krijgt de KVSOO opnieuw een topgastspreker over de vloer. Niemand min-

der dan Gui Polspoel komt er ons vertellen over zijn rijk gevulde loopbaan. 

 

Bij de jongeren is deze man misschien niet zo bekend maar de oudere garde zal hem vast en zeker 

kennen als (sport)journalist en televisiepresentator. Zo stond hij mee aan de wieg van het toenmali-

ge Filmnet, later Canal+, de zenders die als eerste voor live-voetbalverslaggeving in Belgie  zorgden. 

 

Daarnaast werkte hij jarenlang voor de toenmalige BRT(N), en ook voor de commercie le zender 

VTM was hij actief. Naast sportprogramma’s, presenteerde hij samen met Yves Desmet ook nog lan-

ge tijd een politiek debatprogramma Polspoel en Desmet.  

 

Momenteel baat hij een B&B uit in Oostende . Op 1 februari maakt hij echter even tijd voor ons en 

komt hij ons onder meer vertellen over de boeiende confrontatie tussen sport en media. 

 

Alweer een avond om naar uit te kijken dus! Save the date! 

  



 



 

 Drie leden van onze vriendenkring maakten na de eerste seizoenshelft promotie naar een 
hogere categorie. Thomas Sanders promoveert als assistent-scheidsrechter naar 3e nationa-
le. Scheidsrechters Steve De Clercq en Richard Doeven mogen vanaf nu wedstrijden leiden in 
4e provinciale! Proficiat! 

 Op 21 mei 2016 gaat de jaarlijkse finaledag door. Het voetbaltornooi van de vriendenkrin-
gen van scheidsrechters in West-Vlaanderen vindt dit jaar plaats in Oostende! De KVSOO zal 
dus de handen vol hebben met de organisatie. We weten alvast dat alle hulp zal welkom zijn. 
Noteer deze datum dus met stip in uw agenda! 

 Dit jaar worden de verplichte cursussen voor scheidsrechters voor het eerst door de vrien-
denkringen georganiseerd. De eerste cursus op 11 januari 2016 is ondertussen achter de 
rug.  Op maandag 7 maart 2016 (onderdeel ledenvergadering) staat de volgende cursus ge-
pland. De start is voorzien stipt om 20u in Bistro Van Gogh. 

 De personen die nog koeken wensen bij te bestellen kunnen dat nog doen tot en met de le-
denvergadering van 1 februari. Je bestelling doorgeven kan via  
kevin.debeuckelaere@kvsoo.be  

 De nieuwe cursus kandidaat-scheidsrechter start op 30 januari 2016. Aarzel dus niet om uw 
kennissen en vrienden aan te moedigen om scheidsrechter te worden! 

 Leden die niet aanwezig konden zijn op de Nieuwjaarsreceptie, kunnen hun geschenkje nog 
komen afhalen op de ledenvergadering van 1 februari. 

 De oefenwedstrijd die gepland werd op woensdag 3 februari in en tegen Roeselare kan door 
omstandigheden niet doorgaan. We zoeken ondertussen naar een alternatief. 

 De vriendenkring van Menen (KVSMO) organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 juli een 
West-Vlaamse scheidsrechtersstage. Op onze site (www.kvsoo.be/2015/11/16/west-
vlaamse-scheidsrechterstage/) kun je wat meer informatie vinden over dit weekend op 
maat gemaakt voor jonge scheidsrechters. 

 Noteer alvast de volgende data in je agenda. De fysieke testen voor het betaald voetbal op 26 
juli. De Provinciale Algemene Vergadering (PAV) staat gepland op vrijdag 19 augustus in Ha-
relbeke. De Fysieke testen voor het amateurvoetbal staan gepland op zaterdag 27 augustus.  

 De vervolmakingscursus voor de nieuwe scheidsrechters van de cursus in september 2015 
en januari 2016 gaat door eind maart / begin april (later meer info) 

 De wekelijkse trainingen met uw favoriete vriendenkring gaan elke woensdag door om 
19u20 op de Schorre. Omkleden en douchen doen we in kleedkamerblok E tussen terrein 6 
en terrein 7.  Hou tijdens de winterperiode uw mailbox / Facebook in het oog voor eventuele 
afgelastingen. 

 Raadpleeg voor afgelastingen van wedstrijden enkel en alleen het officie le kanaal op 
www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen  

 Volg de KVSOO op Facebook (/scheidsrechtersoostende) en Twitter (@kustreferee)!   

mailto:kevin.debeuckelaere@kvsoo.be
http://www.kvsoo.be/2015/11/16/west-vlaamse-scheidsrechterstage/
http://www.kvsoo.be/2015/11/16/west-vlaamse-scheidsrechterstage/
http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen


Ook dit jaar trekken we er op het einde van het voetbalseizoen weer op uit met onze favoriete 

vriendenkring. We zetten onze traditie binnen- / buitenland verder en trekken dit jaar naar het 

drielandenpunt van Belgie, Nederland & Duitsland. Hieronder vindt u het vooropgestelde 

programma.  Concrete informatie om in te schrijven kan je onderaan deze pagina vinden.  

6u  Vertrek aan parking Bisro Van Gogh Oostende  
 

7u  Ontbijt (2 boterkoeken en een heerlijk sapje, een aarbei- of een chocoladedrankje ) 
onderweg naar Duitsland  
 

8u ‘KVSOO mini sport- en actualiteitsquiz op wielen’ 
Wie wordt de ‘Slimste Mens op onze Bus’? In een leuke (vrijblijvende) quiz krijg je heel 
wat boeiende vragen voorgeschoteld…  
 

9.30u  Rondleiding in het prachtige Borussia-Park van Borussia Mönchengladbach.  
Het Borussia-Park is het thuisstadion van de Duitse voetbalclub Borussia Mönchengladbach. Het 
Borussia-Park heeft een capaciteit van 54.067 toeschouwers. Dit nieuwe stadion werd geopend 
op 30 juli 2004 met het oog op het WK voetbal van 2006. Tijdens een stadiontour van 90 minuten 
krijgen we een unieke blik achter de schermen van één van de mooiste voetbalstadia van 
Duitsland. 

 
 

10.45u  Vertrek vanuit Mönchengladbach richting Maastricht!  
 

13u  Start boottocht vanuit Maastricht naar de Sint-Pieterberg met Rederij Stiphout.  

                 
 

13.30u Lunch op de Sint Pietersberg in Buitengoed Slavante 
Jong belegen kaas, 3 verschillende soorten vleeswaren, huisgemarineerde zalm, 
rauwkost, boerenbrood en broodjes. Koffie en thee worden naar wens geschonken.  
(Ter info: het terras van Buitengoed Slavante werd verkozen als het 3de mooiste terras van Nederland)   

       

https://nl.wikipedia.org/wiki/Borussia_M%C3%B6nchengladbach
https://nl.wikipedia.org/wiki/30_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/2004


14.50u Rondleiding in grotten ‘Zonneberg’ op de Sint-Pietersberg.  
Een tocht door de koele duisternis van de mergelgangen. In het labyrint van duizenden 
gangen moet u echt de weg kennen om niet te verdwalen. D e talloze tekeningen en 
opschriften zijn een stille getuige van het harde werk dat hier verzet is. Het is een 
boeiende rondleiding voor jong en oud, vol spanning, geheimzinnigheid, geschiedenis 
en… een vleugje romantiek.  
(Opmerking: voorzie gepaste kledij want de temperatuur in de grotten is het gehele 
jaar ca. 12 graden)  

      
 

16.20u Boottocht van de Sint-Pietersberg terug naar Maastricht. 
 

17u  Aperitief op e e n van de meest romantische plaatsen van Maastricht met een glaasje 
bubbels en wat kleine versnaperingen. Dit in combinatie met een spelletje petanque. 
 

19u Vertrek richting Antwerpen met onderweg de klassieker der daguitstappen: De 
KVSOO tombola onder leiding van gastvrouw Tahnee.  
 

20u  Avondmaal in Kasteel Rivierenhof in Deurne (Antwerpen)  
- Soep van de chef  
- Stoofvlees met frietjes 
- Gebak van de chef  

          
 

21.45u  Vertrek richting Oostende 
 

23u Aankomst aan Bistro Van Gogh na een alweer zeer geslaagde daguitstap!  
 

 

Kostprijs? 
Leden van de vriendenkring + partner of e e n van ouders : 55,00€ per persoon 
Niet-leden en andere vergezelende familieleden: 70,00 € per persoon 
 
Inschrijven:  
Via het webformulier op onze KVSOO website (www.kvsoo.be)  
 
Het inschrijvingsgeld kan gestort worden op ons rekeningnummer: BE52 7512 0717 9209 met 
mededeling “DAGUITSTAP 2016 – NAAM + AANTAL PERSONEN”.   

http://www.kvsoo.be/


 

 



 

 

Op 29 februari 2016 gaan we opnieuw op be-

zoek naar de opnames van Extra Time. De 

voetbaltalkshow met enkele gasten onder lei-

ding van Frank Raes, vat het voetbalweekend 

samen in een uurtje televisie op maandag-

avond op Canvas. Enkele jaren terug was de 

KVSOO reeds te gast bij Extra Time. Ondertus-

sen is het decor volledig vernieuwd. 

 

 

Praktisch 

De opnames vinden plaats in Vilvoorde. Het vertrek is voorzien maandag 29 februari om 19u aan 

Bistro Van Gogh. Inschrijven kan via de website (www.kvsoo.be). De eerste 20 inschrijvers kunnen 

mee. 

 

 

 

  

http://www.kvsoo.be/


KVSOO Retro – Mario Carette  
‘De sfeer zat goed en de nachten waren bijzonder 

kort…’ 
De slagzin van onze favoriete vriendenkring is meer dan ooit ‘Quality refereeing since 1926’. De wis-

kundeknobbels onder jullie berekenen al snel dat we dit jaar dus aan onze 90ste jaargang gestart 

zijn. Dit willen we niet ongemerkt laten voorbijgaan en daarom duiken we dit jaar in het ruime 

Oostendse archief op zoek naar scheidsrechters die mee kleur gegeven hebben aan onze Oostendse 

vriendenkring.  

Deze maand gingen we op bezoek bij Mario Carette. Hij werd on-

langs nog in de bloemetjes gezet als erelid van de Koninklijke 

Belgische Voetbalbond met maar liefst 30 ononderbroken jaren 

dienst. Hij was jarenlang voorzitter van onze vriendenkring en 

had daarvoor ook diverse andere functies binnen het bestuur. 

Hiernaast bouwde hij ook een prachtige carrie re uit als (assis-

tent)scheidsrechter.  

Hoe en waar begon je scheidsrechters carrière? 

Dit moet ergens in november 1987 geweest zijn. De scheidsrechterscommissie had toe een nieuwe 

categorie opgericht waar je als voetballer ook in de jeugd kon fluiten.  De secretaris van mijn toen-

malige club  FC Nieuwpoort deed deze mededeling bij aanvang van het seizoen met de hoop dat er 

iemand zou inschrijven voor de cursus om op die manier een boete van de KBVB te kunnen ontlo-

pen wegens geen aangesloten scheidsrechter. Ik had eerder al deze gedachte in mijn hoofd en be-

sloot om me in te schrijven voor de cursus die gegeven werd door wijlen Daniel Decraemer en Marc 

Beirens. 

Hoe verliep je carrière? 

De eerste wedstrijd miniemen Bredene -Gistel was bijzonder 

moeizaam. Ik dacht dat dit heel makkelijk ging verlopen omdat 

ik het reglement goed kende. Toen pas besefte ik dat alles heel 

anders is als je op het speelveld staat en zelf moet beslissen in 

plaats van toe te zien naast de zijlijn. De tweede wedstrijd kna-

pen Eernegem - Jabbeke was al veel beter en toen was de trein 

echt vertrokken. Op het einde van dit seizoen besliste ik om te 

stoppen met voetballen (dixit mijn broer kon ik helemaal niet 

voetballen...) om verder te kunnen doorstoten wat ook gebeurde met opname in cursus 5. Ik pro-

moveerde relatief vlug van 4e naar 1e provinciale.   

De promotie naar nationale was een belangrijke stap uiteraard. Dit was in het begin niet direct mijn 

ambitie omdat ik dacht hier niet goed genoeg voor te zijn (een Carette-trekje…), maar  gaandeweg 

besefte ik dat ik kans had en ging er vol voor.  In hogere afdeling was ik bijna 2 seizoenen inactief 

wegens een liesblessure. Later stootte ik door tot 3de klasse.  

Mijn carrie re raakte in een stroomversnelling toen ik assistent-scheidsrechter werd. Ik startte in 2e 

klasse en kon in het eerste seizoen na Nieuwjaar mijn debuut maken in 1e klasse. Nog een jaar later 

had ik met Villareal - Hamburg mijn 1e internationale wedstrijd. In totaal heb ik 10 internationale 



wedstrijden en 2 tornooien mogen doen voornamelijk aan de zijde 

van Johan Verbist, Joeri Van de Velde, Johnny Vereecke en Peter 

Vervecken. Een nieuwe blessure aan mijn achillespees maakte dat 

ik vroegtijdig moest stoppen.  

Wat was je binding met de Oostendse vriendenkring? 

Ik voelde me onmiddellijk thuis in de vriendenkring. Op de eerste 

vergaderingen had ik direct het gevoel van samenhorigheid. Op het veld zelf sta je er alleen voor 

maar daar hoorde ik de verhalen van de collega’s die zo herkenbaar waren. Wat me ook direct op-

viel was dat er een scheidsrechter van 1e klasse (Willy Vandriessche) in onze kring zat. In een latere 
fase ben ik secretaris, penningmeester en voorzitter geweest.  De mindere momenten die er zeker wa-

ren werden gelukkig afgewisseld met toffe activiteiten en gastsprekers 

Wat is je mooiste herinnering aan je actieve carrière? 

Mijn 1ste aanduiding voor een wedstrijd in het buitenland was zeer speciaal uiteraard en al onmid-

dellijk bij een Spaanse topclub. Ook een tornooi in Servie -Montenegro met Joeri Vandevelde was 

onvergetelijk. We vertoefden daar in een superluxe 5-sterren hotel met een jacuzzi in de megagrote 

kamer. Mede door het feit dat Joeri daar met voorsprong de beste prestaties leverde van de scheids-

rechters zat de sfeer zeer goed en waren de nachten bijzonder kort... 

Ben je nog actief binnen de scheidsrechters- en/of voetbalwereld? 

Ik ben observer van het Referee Department in het betaald voetbal. Concreet wil dit zeggen dat ik 

examens en coaching doe voor assistent-scheidsrechters in 1ste en 2de klasse.  Daarnaast ben ik 

ook trainer op de regionale trainingen voor het betaald voetbal in De Pinte.      

Hoe heb je de arbitragewereld zien evolueren? 

Ik denk dat ik nog net een mooie periode heb meegemaakt. Plezier maken na de wedstrijd was 

vroeger nog normaal en nu eerder een uitzondering. Ik zie weinig verschil bij de jeugdscheidsrech-

ters van vroeger en nu : veelal is de entourage rond het speelveld te grimmig en respectloos voor de 

beginnende ref. Dit was vroeger zo en is nog steeds een groot probleem. Indien er al eens een ver-

slag volgt zijn de straffen veel te licht in verhouding met de gepleegde feiten.  In 1ste klasse wordt er 

meer over de eventuele fouten van de ref of assistent-ref gepraat dan over het spel zelf. De druk van 

de media is gewoon te groot. Geen enkele scheidsrechter kan het gevecht van de slow motion came-

ra’s winnen.        

Welke boodschap heb je nog voor onze jonge talenten? 

Geef nooit op! Iedere loopbaan van een ref is bezaaid met mindere matchen of tegenslagen. Leer uit 

je fouten, ga eens naar een collega kijken die 1 reeks hoger fluit en maak dat je fysiek paraat bent. 

En vooral amuseer je elke wedstrijd opnieuw! En kom altijd naar de vriendenkring zou ik zeggen, 

daar leer je nog meer dan op de cursus.  

Was is je mooiste herinnering aan de Oostendse vriendenkring? 

Op onze vergaderingen hebben we toch al klinkende namen gehad als gastprekers zoals Marcel Van-

langenhove, Alphonse Constatin, Frans Vandenwijngaert, Her Seele, JM Pfaff, enz. 

Een hoogtepunt vond ik toch de organisatie van de provinciale algemene vergadering in Middelker-

ke. We hadden daar een boeiend panelgesprek met Marc Degrijse, Tim Pots en Hilde Vanmalderen 

waardoor de vergadering niet op een cursus leek. 



 
 
 

Montreal-Sport is de ideale partner van de 
Oostendse Vriendenkring van scheidsrechters. 

 
 

In samenwerking met Montreal-Sport bieden we 
onze leden mooie pakketten aan van Patrick. 

Meer informatie over de actie kan je vinden op de 
website van de KVSOO ( www.kvsoo.be )  

 
 

Bij Montreal-Sport kan je ook terecht voor voet-
balschoenen, supportersmateriaal, voetballen, 

sporttassen, …  
 

Naast het voetbalmateriaal kan je er ook terecht 
voor loopschoenen en zwemkledij.  

 
 

 
 

  

 
 

Ook is er een uitgebreid gamma voor scheidsrechters op onze webshop te vinden! 
Surf snel naar www.montreal-sport.be 

 

Gistelsesteenweg 353 ● 8200 Sint-Andries -  Brugge 
050 38 60 35 ● 0475 48 32 53  

info@montreal-sport.be / www.montreal-sport.be 
Open: 10.00u-12.00u & 14.00u-18.30u ● Zat. 09.00u-18.00u ● Zondag gesloten 

 

http://www.kvsoo.be/
http://www.montreal-sport.be/
http://www.montreal-sport.be/

