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Verplichte cursus
Maandag 5 februari - 20u00

Verwelkoming

KVSOO-nieuws

Verplichte cursus

Napraten met een drankje
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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden, 

In deze eerste Kustreferee van het jaar deel ik 
met jullie graag mijn wensen voor het nieuwe 
jaar. Op onze nieuwjaarsreceptie van vrijdag 12 
januari stond dit immers voorop.

Ik hoop u binnenkort te mogen begroeten op 
één van onze activiteiten!

Sportieve groeten! 
Bart Zeebroek 
Voorzitter KVSOO

 “2017. Alweer een jaar dat 
voorbijgevlogen is. Een jaar 
om nooit meer te vergeten. Op 
persoonlijk vlak een jaar dat mij 
altijd zal doen herinneren aan 
de geboorte van onze dochter, 
Céleste.

Vanavond ben ik hier echter 
niet om 2017 op persoonlijk 
vlak te evalueren.

Vanavond zijn we hier allemaal 
samen om op een gezellige 
manier te klinken op het nieuwe 
jaar en dat met onze favoriete 
vriendenkring. Ik ben blij dat 
ook heel wat partners hiervoor 
aanwezig zijn. Eendracht maakt 
immers macht!

Als voorzitter van de KVSOO waardeer ik dat u de tijd 
en de weg gevonden hebt naar onze favoriete Bistro. 
Een plaats die bij menig onder jullie ongetwijfeld al 
vertrouwd aanvoelt.

De Bistro Van Gogh, onze favoriete bistro, stilaan 
toch al meer dan een begrip. Ik vind het helemaal 
niet evident dat we hier maandelijks en soms ook 
zelfs op weekdagen mogen binnenvallen voor ons 
plezier. Het is nu toch ook al een paar jaar dat we 
van dat voorrecht mogen genieten. In die paar jaar 
is er al heel wat gebeurd tussen Wim en de KVSOO. 
Om dat even ‘in the picture’ te plaatsen, Wim, willen 

we jou vanavond graag een cadeau overhandigen 
met een aantal herinneringen aan interessante 
gasten, boeiende vergaderingen, gezellige pasta-
avonden, enzomeer…

Wat de rest van mijn wensen betreft, heb ik het dit 
jaar over een andere boeg gegooid.

Ik ben eens gaan nadenken over de zaken waaraan 
de KVSOO mij het afgelopen jaar deed denken.

In de eerste plaats staat de KVSOO voor kwaliteit. 
Er schuilt heel wat kwaliteit 
binnen onze KVSOO. Van 
onder tot boven. Met 
de bevestiging van onze 
secretaris Jan als 1A ref 
als exponent was ook 
2017 op dat vlak een 
voltreffer.	Maar	ook	met	
onze assistenten zijn we op 
het hoogste niveau prima 
vertegenwoordigd. Met 
maar liefst vijf zijn ze! 

En dat is lang niet alles: 
ook in het amateurvoetbal 
loopt heel wat Oostends 
talent rond. Promoties bij 
jeugd en in klimmen en 
dalen, ze passeren straks 
zeker de revue tijdens het 

jaaroverzicht! Onze betrachting moet zijn om in te 
staan voor een zo goed mogelijke begeleding van 
onze jeugdige, maar ook iets oudere talenten. Alleen 
zo kunnen we straks de opvolging verzekeren. Ik 
nodig iedereen en zeker alle youngsters met ambitie 
uit om er 200% voor te gaan. De kaart van de jeugd 
is naast de gele en de rode kaart een kaart die jullie 
alvast op zak hebben. 

Mijn dank gaat daarbij uit naar iedereen die zich 
hiervoor vrijwilig inzet. De observers, de vele peters, 
lesgevers, allen spelen ze hierbij een cruciale rol. En 
als het al eens tegenslaat, dan hoop ik dat de KVSOO 
u snel terug kan motiveren om er weer voor te gaan.

“Er was heel wat ne-
gativiteit rond onze 
figuur. Daar heb ik mij 
vaak aan gestoord. In 
plaats van mee te hui-
len met de wolven of 
in het verweer te gaan, 
kies ik liever voor de 
weg vooruit.”

7



Het bewaken van die kwaliteit lijkt me daarbij 
gekoppeld aan een overduidelijke inzet met passie. 
Gelukkig iets dat ook in Oostende veelvuldig te 
vinden is. Als ik zie met welke passie we bezig zijn 
rond arbitrage, dan stelt me dat regelmatig gerust.  

Ook in 2017 genoot ik als voorzitter van de passie 
op onze wekelijkse trainingen, onze activititeiten en 
ja, zelfs de ‘verplichte’ cursusmomenten.

Mijn wens voor jullie is dat 2018 een jaar mag worden 
met nog méér passie in alles wat u onderneemt. 

Was 2017 dan een jaar met alleen maar rozegeur 
en maneschijn? Helemaal niet.

Er	was	heel	wat	negativiteit	rond	onze	figuur.	Daar	
heb ik mij vaak aan gestoord. In plaats van mee te 
huilen met de wolven of in het verweer te gaan, kies 
ik liever voor de weg vooruit. Oplossingen zoeken en 
mensen op termijn overtuigen van de schoonheid 
van onze hobby. Dat moet het hogere doel blijven. 

Als sporters blijven we helaas ook vatbaar voor 
blessures en tegenslagen. Het blijft belangrijk dat 
we iedereen die daarmee geconfronteerd wordt, op 
een gepaste manier ondersteunen. Betrokkenheid 
bij de vriendenking is daarbij erg belangrijk. 

Ik wil daarbij zeker ook nog even terugkomen op 
het overlijden van Staf Burke. Voor velen wellicht 
een naam die niet veel belletjes doet rinkelen maar 
Staf was een pionier in de Oostendse arbitrage en 
is in 2017 helaas overleden.

Wat 2018 straks brengt, weet ik hoegnaamd nog 
niet. Ik duim in de eerste plaats mee voor een goede 
gezondheid voor elk van jullie en jullie naasten.

Ik hoop er straks met jullie opnieuw een boeiend 
KVSOO-jaar van te kunnen maken. Met heel veel 
positieve ervaringen maar met vooral een grote 
tevredenheid bij jullie allemaal. Want zonder jullie 
geen KVSOO. Sta mij toe daarbij ook een speciaal 
woord van dank te richten aan onze sponsors. Zonder 
hen zouden we niet kunnen doen wat we doen, en 
zou de KVSOO niet zijn wat ze is. 

We kijken daarbij in de verte ook al uit naar 2019, 
het jaar dat de PAV terug naar de KVSOO komt.

Maar dat zijn zorgen voor later.

Laat ons nu vooral klinken op het nieuwe jaar en 
op de beste vriendenkring van scheidsrechters die 
Oostende rijk is.

Gezondheid! #forzakvsoo”

BART ZEEBROEK  
VOORZITTER 

Debeuckelaere Kevin
Rietgansstraat 20 
8400 Oostende 
0473 45 72 14 
kevindebeuckelaere@msn.com
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Een afgeweken bal in duel, weggewerkt en: ‘Hoek-
schop!’. Dat is het gegeven ...

Daar sta je dan als Ref met je correcte beslissing 
soms voor ‘paal’. Op enig niveau volgt steevast op 
aangeven van spelers en gesteund door roepende 
trainers: een intimiderende tirade.

Dat kun je vermijden!

Je kunt je als Ref in provinciale, zowel in jeugd als 
in reeksen klimmen en dalen zonder AR’s, beslist 
dergelijke fases voor de geest halen uit je vorige 
matchen. Eigen aan het regionale voetbal en hun 
(nog) gegadigde toeschouwers?

Ben recent incognito een jeugdmatch gaan be-
kijken. Een duidelijke niet-uitbal langs de kant van 
de tribune werd alsnog gegeven door de ref (op 
onterecht aangeven van de jeugdige thuisnummer 8, 
die de zijlijn niet meer kon belopen...). Het betrof een 
vriendschappelijke match, waarbij het wisselen van 
spelers blijkbaar ook niet zo nauw diende genomen 
te worden. Op een bepaald moment werden drie 
vervangende spelers op het veld toegelaten, terwijl 
de gewisselden op aanduiden van hun trainer nog 
op het veld stonden.

Totaal verkeerd!

In het voetbal, van laag tot héél hoog bestaat één 
regel,	en	dat	is	de	officiële!	Insinuerende	influis-
teringen, vooraf afgesproken vriendschappelijke 
‘afspraken’, en vooral... ‘afspraken die kant noch wal 
raken	qua	officieel	gegeven	instructies...’

Ja ‘vooral’!

Refs in provinciale, zowel in klimmen-dalen als in de 
jeugdreeksen: jullie dienen uit te gaan van een respec-
tabele eigenwaarde, en eveneens van indachtige of-
ficiële	zending.	Oefenmatchen	bestaan	niet!	Hoe	uit-
nodigend dan ook. Eens op het veld (zij het gras-natuur 
of synthetisch): ergens steekt een angel. Zij het om je  
te complimenteren, of je alsnog te wijzen op jouw 
vrijblijvende	en	niet	officieel	aangeduide	match...	
En vooral: 

Succes en inzet loont! Vooral bij oefenwedstrijden, 
officieel	aangeduide	matchen	e.d.,	waarbij	jij	als	Ref	
van de KBVB het verschil kan gaan maken! Succes!

RONY CALLEWAERT 
REFEREE OBSERVER WEST-VLAANDEREN

RONY’S CORNER
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COLUMN 1926
Mijn Kustreferee
Mijn kustreferee ligt mij nauw aan het hart. Ik kijk er 
elke maand naar uit en lever al sinds verscheidene 
jaren mijn maandelijkse bijdrage met een artikel. 
Dat ik hiermee al eens op lange tenen trap, is niet 
meer dan normaal. De Kustreferee is immers het 
parochieblad niet en evenmin de lokale gastrono-
mische gids. Pas op als  ik mij ook eens op het gas-
tronomisch pad zal begeven. Het zal dan ook iets 
zijn. Soms gebruik ik smout i.p.v. boter of vergeten 
groenten i.p.v. wat aangeprezen wordt enz… Ik haat 
nl. wat de massa mij voorzegt.

Ik lees de Kustreferee met bijzondere aandacht. 
Vooral het artikel van Richard Doeven bevalt mij 
meer en meer. Hij heeft 
onlangs Rony Calle-
waert geïnterviewd en 
het artikel beviel mij 
maar bood mij ook de 
mogelijkheid om bij het 
antwoord op de laatste 
vraag grote bedenkingen 
te hebben.

De vraag was: ”Sinds het afhaken van Frank De 
Bleeckere	in	2011	heeft	België	geen	vertegenwoor-
diger meer op het hoogste internationale toneel. 
Hoe komt dit?”

Daarop antwoordde Rony: mijn antwoord is kort 
maar eenvoudig: er is te weinig talent. En talent 
houdt veel in: fysische paraatheid, reglementenken-
nis, weerbaarheid, voorkomen, attitude.

Neen, Rony, er is zeker talent, maar talent moet 
ook ontdekt worden en aangemoedigd; dat is nog 
iets anders dan wekelijks gecontroleerd worden 
op TV, zoals voor 1e nationale het geval is. Zijn de 
4 of 5-voudige voorwaarden voor een uitsluiting 
aanwezig?

Voetbalarbitrage wordt uitgelegd als een wetenschap. 
Een wetenschap wordt echter door intellectuelen 
uitgeoefend, die de tijd hebben om na te denken 
welke richting men uitmoet of een beslissing wel 

falsificeerbaar	is	of	niet	enz…	Dit	moet	van	een	
wetenschapper vereist worden maar niet van een 
S. die op een fractie van een seconde een beslissing 
moet nemen rekening houdend met de reputatie van 
de spelers, van de ploegen. Want er zijn nu eenmaal 
ploegen waar je als S. niet meer voor aangeduid 
wordt, als je een beslissing neemt die hen treft. Een 
buitenlandse aanduiding kan ook wel sneuvelen als 
je niet doet wat opgedragen wordt. Wat mij echter 
het meeste stoort, is dat het oordeel over beslis-
singen, over aanwezig zijnde talent of niet, gebeurt 
door “observers” die dikwijls zelf nooit op die manier 
gearbitreerd hebben. Ik denk daarbij steeds terug 
aan een moment in de cursus 1e provinciale waarbij 
een S. de cursusleider probeerde in te palmen met 
zijn mededeling dat hij onmiddellijk rood trok bij een 

zware fout. Ik stelde 
de vraag hoeveel hij 
er al uitgesloten had, 
waarop hij moest 
antwoorden: geen. 
Ik was verbaasd en 
stelde de vraag of 
er dan geen fouten 
gebeuren in de wed-

strijden die hij moest leiden. Toen kwam de cur-
susleider tussen om te verhinderen dat de S. in 
kwestie helemaal zou afgaan. Prettig toch.

Zeer belangrijk is dat Scheidsrechters zouden be-
geleid worden i.p.v. gecontroleerd. De controleurs 
zijn nu observers geworden, maar niet minder con-
troleur. Op het ogenblik dat iemand een kepie krijgt, 
is de zaak verloren.

Voorts is belangrijk dat de S. waarin hij zeer goed 
is, geholpen wordt om die kwaliteit meer en meer 
te exploiteren en dat wat men nu werkpunten no-
emt, beperkt blijft tot een aantal basispunten i.p.v.  
hoofdonderwerpen. Aan iemand die goed is in 
wiskunde wordt ook niet gevraagd om taalcursus-
sen te volgen.

Nog één van de problemen is het regio-denken: als 
je niet met kop en schouder er bovenuit steekt, dan 
val je als S. ten prooi aan het regio-denken.

“Zeer belangrijk is dat 
scheidsrechters zouden 
begeleid worden i.p.v. ge-
controleerd.”
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Ik ken het systeem: de leraarskamer leeft hier volop.

Als de voorzitter bvb. zegt dat hij een sterke pres-
tatie gezien heeft van scheidsrechter X dan is die 
S. al voor een groot stuk geslaagd. De volgende 
verslagen zullen navenant zijn.

Omgekeerd zal een door de voorzitter (of een door 
de voorzitter belangrijk gevonden lakei) beoordeelde 
S, die een mededeling krijgt dat die een mindere 
prestatie leverde,  in zijn volgende wedstrijden ook 
minder rapporten krijgen. Ik word nu verketterd, 
maar ik kan mijn mening schragen.

Internationaal is het echter essentieel dat wij als 
Belgen vertegenwoordigers hebben in UEFA en 
FIFA. Die hebben wij niet meer. Wij hebben ooit Alex 
Ponnet gehad maar nu niemand meer.

Hoe komt het dat er zoveel Zweedse scheidsrechters 
belangrijke internationale wedstrijden mochten 
leiden? Denk je niet dat het komt doordat de heer 
Johansson (Zweed) voorzitter was van de UEFA.

Ik kende de tijd dat een Duitser zeer vooraanstaand 
was bij de Europese scheidsrechterscommissie 
waardoor diverse Duitse Scheidsrechters belangri-
jke wedstrijden mochten leiden. Bijvoorbeeld: Club 

Brugge-Liverpool werd op Wembley geleid door de 
Duitser Biwersi.

Dat De Bleeckere door Rony Callewaert als een 
supertalent genomineerd wordt, begrijp ik  maar ik 
ga daar niet mee akkoord. Hij was niet zo collegiaal. 
Zonnebank bruin kleurtje en veel gel moesten hem 
een aureool opleveren maar hij bereikt m.i. niet 
het niveau van Costantin, Loraux, Van Langenhove, 
Ponnet, Delcourt etc…

Vader De Bleeckere was aangenamer in de omgang

Wij hebben er veel die het niveau van De Bleeckere 
evenaren	maar	hier	in	België	laten	wij	na	om	top-
pers te maken.

Wij maken middelmatigheid der middelmatigheden. 
Dat komt m.i. ook omdat observers de middelma-
tigheid der middelmatigheden prediken.

Zij die mij willen neersabelen zijn welkom maar zij 
moeten bereid zijn de pen ter handde te nemen of 
hun mond houden.

DANNY ROOSE - EREVOORZITTER
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Op het einde van het voetbalseizoen trekken we er weer op uit met onze favoriete vriendenkring. Dit jaar 
houden we het opnieuw dicht bij huis. We starten in Oostende en begeven ons dan naar de Westhoek. 
Hieronder kan je het programma vinden.  Concrete informatie om in te schrijven vind je eveneens on-
deraan.

07:30 Vertrek te Oostende

We verzamelen op de parking van Bistro Van Gogh voor het 
vertrek, stipt om 7:30 uur. Wees tijdig aanwezig!

07:45 Ontbijt op een geheime locatie

We voorzien een lekker ontbijt, op een locatie die we nog wil-
len geheimhouden. Benieuwd? Schrijf je dan snel in!

09:00 Bezoek Jan Breydelstadion (Brugge)

Het Jan Breydelstadion, werd gebouwd in 1974 en werd een 
jaar nadien voor het eerst in gebruik genomen (toen nog Olym-
piastadion). De maximale capaciteit bedraagt 29.062 zitplaat-
sen. Het is de thuishaven van stadsrivalen Club en Cercle.

11:30 Bezoek Wijngaard Entre-Deux-Monts Westouter

Het Belgische wijndomein “Entre-Deux-Monts”, in Heuvelland, 
is één van de meest noordelijk gelegen wijndomeinen van 
Europa. Dit zestien hectare groot domein vindt beschutting 
tussen de Rode berg en de Zwarte berg – entre deux monts.

12:45 Lunch met degustatie

Na het bezoek aan het wijndomein kunnen we er genieten van 
een lekkere lunch met een degustatie.

14:00 Bezoek Commandobunker Kemmel

Een bezoek aan de bunker is een boeiende ervaring. Ruim an-
derhalf uur duikt u onder in de buik van de Kemmelberg: een 
site vol geheime missies, onzichtbare vijanden en een alomte-
genwoordige spanning die niemand onberoerd laat.

DAGUITSTAP 2018  zaterdag 26 mei 2018 
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JE KAN JE NU INSCHRIJVEN OP ONZE WEBSITE
WWW.KVSOO.BE/DAGUITSTAP2018

15:30
Wandeling naar de Warande

Het domein De Warande vormt een zestien hectare groot park 
met een kasteel dat fungeert als centraal gemeentehuis. Het 

16:00 KVSOO aperitief met Jeu De Boules

Het is ondertussen een traditie geworden. De vooravond 
inzetten doen we opnieuw met een lekkere aperitief. Voor 
de liefhebbers is er de mogelijkheid tot een spelletje “Jeu De 
Boules”.

17:30 Cordoba zetellift

Deze beroemde kabelbaan is een unieke toeristische attractie 
in Vlaanderen. Al in 1957 werd ze gebouwd door Oostenrijkse 
Alpenspecialisten om de Vidaigneberg en de Baneberg met 
elkaar te verbinden. Cordoba maakt ook deel uit van de ‘Eigen 
Kweek’-route die je meeneemt in de voetsporen van de familie 
Welvaert!

19:00 Avondmaal “The Old Fiddler” (Poperinge)

Jonas en zijn team verwelkomen ons in hun Irish pub  & restau-
rant, vergezeld met Guinness en traditionele muziek. 
Op het menu: Soep - Ardeens gebraad met champignons en 
kroketjes	-	koffie	met	gebak.

21:30 KVSOO Tombola

Onze jaarlijkse tombola wordt opnieuw verzorgd door ons 
tombolameisje. (Bijna) Altijd prijs!

22:30 Aankomst te Oostende

Rond 22u30 wordt de aankomst verwacht, terug aan Bistro 
Van Gogh. 

Leden van de vriendenkring + partner of één van de ouders betalen 55 euro per persoon. Niet-leden 
en andere vergezellende familieleden: 75 euro per persoon. Het inschrijvingsgeld kan gestort worden 
op ons rekeningnummer: BE52 7512 0717 9209 met mededeling “DAGUITSTAP 2018 – NAAM + AANTAL 
PERSONEN”.
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PROMOTIENIEUWS!

Twee van onze youngsters Jasper Vitse en Yenley Demaker worden be-
loond voor hun harde werk, en stijgen in 2018 naar 4e Provinciale. Ook 
Joachim Huygebaert mocht eerder al promoveren: hij krijgt nu zijn kans 
in 2e Amateur als assistent-scheidsrechter.

PRONOSTIEK FEBRUARI 
We zoeken elke maand de beste pronostieker. Op het einde van het 
seizoen (laatste vergadering) maken we de eindbalans op en worden 
de prijzen uitgedeeld! De tussenstand en de pronostiek van februari 
vind je op www.kvsoo.be/pronostiek. Of dien het strookje in, dat je 
achteraan deze Kustreferee terugvindt, op de vergadering.

IN ‘T KORT

MET DE KVSOO NAAR LILLE - LYON
Op zaterdag 17 februari om 20u gaan we met de KVSOO naar Lille OSC 
– Olympique Lyonnais. De kostprijs is 25 euro per ticket. We hebben 10 
tickets beschikbaar voor jullie. Wees er dus snel bij! De eerste 10 per-
sonen die het bedrag betaald hebben op onze rekening (BE52 7512 0717 
9209) kunnen mee. We vragen om zeker verlof te nemen op deze datum.
Het vervoer wordt onderling geregeld. Vertrek wordt tijdig voorzien aan 
Bistro Van Gogh. De reistijd is geschat op +- 1u.

KVSOO GOES GARRINCHA (BIS)
Vorig seizoen probeerden we het concept “Garrincha” uit. In de indoor 
hal zijn een aantal kunstgrasveldjes voor minivoetbal aangelegd. Het 
concept wordt gesmaakt door elke voetballiefhebber.
Ook dit seizoen gaan we er terug voetballen. Op woensdag 21 februari 
om 19u30 is er voor ons een terrein gereserveerd. We vertrekken om 
18u45 aan Bistro Van Gogh.

NIEUWE CURSUS VAN START
Op zaterdag 27 januari startte een nieuwe cursus kandidaat-scheidsrech-
ter in Brugge, Roeselare en Geluwe. In totaal gaan 25 nieuwe kandidaten 
de uitdaging aan. Voor Oostende tekenden drie nieuwe, niet geheel on-
bekende, kandidaat-scheidsrechters present. Veel succes aan Robbe & 
Jelle Doeven, en Bernard Delanghe!

OEFENWEDSTRIJD TEGEN VEURNE
Op woensdagavond 28 april om 20u spelen we in eigen huis een voet-
balwedstrijd tegen onze vrienden uit veurne. Laat ons weten of je wil 
meespelen via kevin@kvsoo.be.
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SPONSORS GEZOCHT!
Indien u iemand kent die uw favoriete vriendenkring wil sponsoren, kan 
u steeds contact opnemen met iemand van het bestuur via 
contact@kvsoo.be of het sponsorformulier downloaden via de website 
www.kvsoo.be/sponsors

NIEUWE LOCATIE TRAININGEN
De wekelijkse trainingen zijn volop aan de gang. Elke woensdag spreken 
we om 19u20 af aan ons kleedkamerblok E tussen terrein 9 en 10 op het 
Sportpark De Schorre. Er wordt telkens een verzorgde training gegeven 
voor elk niveau. Hopelijk ben jij er ook steeds bij?
OPGELET: hou in de winterperiode steeds je e-mail of Facebook in 
de gaten voor eventuele afgelastingen!

?
Sponsor worden?
contact@kvsoo.be

MA 05/02 Verplichte cursus

ZA 17/02 Lille - Lyon

WO 21/02 KVSOO Goes Garrincha

MA 05/03 Ledenvergadering

MA 09/04 Ledenvergadering

WO 28/04 Voetbal: KVSOO - Veurne

ZA 05/05 Finaledag Eernegem

MA 07/05 Ledenvergadering

ZA 26/05 Daguitstap

ZA 25/08 Fysieke testen provincie

Agenda 2017-2018

LEDENBAROMETER
Heb je een probleem gehad voor tijdens of na de wedstrijd? Of op een 
training? Heb je een slecht gevoel? Ons bestuur staat steeds klaar met 
antwoorden. Geef ons zeker een seintje op een vergadering of training, 
via contact@kvsoo.be of Facebook. Ook telefonisch zijn wij bereikbaar!

DATA FYSIEKE TESTEN BEKEND
Noteer deze datum alvast in jullie agenda. De fysieke testen voor het 
Provinciale voetbal zullen doorgaan op zaterdag 25 augustus!

OPROEP
Mogen wij jullie vragen om eventuele wedstrijdbeelden die je 
tegenkomt, of van zelfs misschien van je eigen wedstrijd, steeds door te 
sturen naar ons? 
Indien mogelijk behandelen we bepaalde fases in één van de ledenver-
gaderingen. Zowel goeie fases, als fases om uit te leren komen aan bod. 
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TO THE POINT.
De voorbije maanden werd  in deze rubriek de arbitrage al vanuit 
verschillende perspectieven benaderd: respectievelijk  een ere-
voorzitter, een vader van een jonge ref, een voormalige vrouwelijke 
scheidsrechter en een lid van het bureau arbitrage kwamen reeds 
aan het woord.

Onder de noemer “achter een sterke man staat een nog sterkere vrouw” 
laten we vandaag de echtgenote van een scheidsrechter aan het woord. 
Katrien Ollieuz, vrouw van Jan Boterberg, laat haar licht schijnen hoe zij 
als wederhelft  de arbitrage beleeft.  Katrien is kleuterleidster van beroep, 
heeft de handen vol met dochtertjes Tine en Eva, en speelt in haar 
schaarse vrije tijd toneel bij de Coulisse uit Bredene.

Katrien, was Jan al actief als scheidsrechter toen 
je hem leerde kennen ? 

Jan was nog maar net begonnen als jeugdscheidsrech-
ter toen ik hem leerde kennen.  Voor mij was dat  
een totaal onbekende wereld.  Mijn familie is immers 
totaal niet voetbal-minded.  In het begin ging ik af 
en toe wel eens gaan kijken naar zijn wedstrijden 
samen met zijn zus Marijke. Al vrij snel ging ik ech-
ter expres aan de andere kant van de supporters 
staan, want het werd me snel te veel wat ik moest 
aanhoren.  Jan zei dan dat ik niet mocht reageren 
en dat over me heen moest laten gaan maar dat ligt 
niet in mijn aard.  Ik ga ook geen krantenartikelen 
lezen over zijn matchen of zo. Ik zou  me eventuele 
kritiek die ik zou lezen te veel aantrekken.  Nu kijk 
ik soms wel eens even op tv naar een deel van zijn 
wedstrijd,  maar ik snap nog altijd te weinig van het 
spelletje en vaak val ik in slaap voor de televisie. …

Had je snel door dat Jan hoge toppen zou scheren 
als ref ?

Jan is een ambi-
tieus iemand, en 
als hij iets doet 
wil hij het zo 
goed mogelijk 
doen .  Het werd 
me snel duidelijk 
dat zijn hobby 
steeds serieuzere proporties aannam en er meer 
en meer verplichtingen bij kwamen kijken.

Ik had er evenwel geen idee van hoe groot dit uitein-
delijk wel zou worden.  Er wordt heel veel van hem 
verwacht, en het neemt hem dagelijks in beslag.  
Hij moet bijna altijd en overal trainen, zelfs als we 
op reis zijn. Daarnaast zijn er ook heel wat wed-
strijdvoorbereidingen op de computer, trainingen 
in Tubeke, …

 Wat is de ultieme sportieve droom van Jan denk 
je ?

Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik vermoed dat hij zo 
hoog als mogelijk wil geraken.  Arbitrage zal sowieso 
altijd een belangrijk deel van zijn leven blijven.  Eens 
hij	zelf	zijn	fluitje	zal	opbergen	zie	ik	hem	later	jonge	
refs opleiden.  Altijd anderen willen helpen is één 
van de mooiste eigenschappen van Jan.

Door zijn hobby is Jan vaak van huis. In een jong 
gezin vraagt dat heel wat organisatie neem ik 
aan ?

“Toen ik Jan leerde kennen 
ging een nieuwe wereld voor 
me open, want ik kom uit een 
familie die totaal niet voetbal-
minded is”

“Een man kan geen 
topref worden 
zonder de onvoor-
waardelijke steun 
van zijn vrouw”

22 



Jan zijn passie vraagt inderdaad goede afspraken 
binnen ons gezin .  Zeker met 2 kleine kinderen in 
huis is dit heel druk.  Het helpt dat Jan nu 4/5 werkt 
en daardoor de dinsdag thuis is.  Jan maakt dan tijd 
vrij voor het huishouden, doet boodschappen, …  
Op matchdagen laat ik hem dan weer  uitslapen en 
probeer ik er voor te zorgen dat hij zoveel mogelijk 
rust heeft. Ik ga dan op stap met de kinderen zodat 
hij zich kan focussen.  Een goede verstandhouding 
is hierin belangrijk.

Laat het duide-
lijk zijn dat een 
man geen  top-
scheidsrechter 
k a n  w o r d e n 
zonder de on-
voorwaardelijke 
steun van zijn 

partner.  Hij is zeven dagen op zeven met arbitrage 
bezig.  Als je  je  daar als vrouw niet in kan vinden 
of daar niet achter staat is dit niet haalbaar.  Jan is 
overigens altijd wel al een erg bezige bij geweest. 
Hij speelt zaalvoetbal, is secretaris van  Red Devils 
Fanclub in Oostende, actief in de vriendenkring … 
Van zolang ik Jan al ken is hij steeds een echte ini-
tiatiefnemer.   Gelukkig passen we op tijd en stond 
quality time in en nemen we dan als koppel echt 
tijd voor elkaar. 

Hoe belangrijk is gezonde voeding in jullie gezin ?

Dat valt mee hoor, het is niet zo dat ik iets speciaal 
moet koken.  Jan kijkt wel meestal zelf voor zijn 
ontbijt.  Voor de rest eet Jan wat de pot schaft.  En 

op de wedstrijddag passen de meisjes zich aan, dan 
staat er altijd pasta met kip op de menu.  

Wat vind je tot 
slot het leukste 
en het minst 
leuke aan zijn 
hobby ?

Het sociale aspect 
van de arbitrage 
vind ik erg leuk.  
Vooral van de bijeenkomsten van de KVSOO kan ik 
genieten, zeker als er over iets anders dan voetbal 
wordt gesproken. Na al die jaren heb ik nog altijd 
weinig verstand van voetbal.

Het minst leuke vind ik dat we als gezin zo weinig 
kunnen  plannen, want Jan weet pas op maandag 
wanneer	hij	in	het	weekend	moet	fluiten.		Het	is	
irritant dat je aan mensen die je uitnodigen of met 
wie je wil afspreken moet zeggen: “ja we komen 
als Jan geen match heeft, en anders kom ik met de 
meisjes  zonder Jan”.  En vaak is het dan ook zonder 
Jan.  Ook voor mensen bij wie we op bezoek gaan 
is het leuker als Jan er ook bij kan zijn, maar vaak 
lukt dit dus niet. Maar ik heb me hier al lang bij 
neergelegd … 

RICHARD DOEVEN

     

“Jan en ik bouwen 
regelmatig qual-
ity time in en daar 
kan ik echt van 
genieten”

“Het is vervelend 
dat Jan pas op 
maandag weet of 
en wanneer hij in 
het weekend moet 
fluiten”
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PRONOSTIEK
Tussenstand

Juventus – Tottenham Hotspurs

FC Basel – Manchester City

Fc Porto – Liverpool

Celtic Glasgow – Fc Zenit Sint Petersburg

Lyon – Villareal

Real madrid – PSG1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Aantal doelpunten

Champions / Europa league 13-14-15 februari Naam:

Gino Vyvey   79

Pieter Vitse   78

Jasper Vitse   70

Filip Dehondt   60

Nick Senecaut   56

Kevin D’hondt   55

Marc Deschuytter  55

Dimitri Grunewald  54

Arjen Cordier   50

Yenley Demaeker  48

Vincent Tourlemain  43

Manfred Brengman  40

Rony Callewaert  39

Mario Carette  39

Yvan van der Stuyft  38

Steve De Clercq  37

Martijn De Langhe  34

Adnan Hakeem  34

Joachim Huyghebaert  33

Richard Doeven  31

Benny Beyen   31

Tyson Praet   28

Jori Torreele   25

Ashly Braeckevelt  24

Tom Vanpoucke  22

Guilleman Keanu  19

Maite Maus   19

Freddy Couvreur  16

Geer Meerschaert  16

Nico Van Maele  15

Joris Dom   15

Joshua Symoen  15

Thomas Sanders  15

Hannes Boudens  13

Segier Qiuandro  9

David Goldberg  6
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ONRECHTSTREEKS...

Het gejuich bleef  even vasthangen aan de hemel

Na die onnavolgbare curve van de bal in het doel

Een welgemikte trap  vrij van gratuite schoonheid of accidentele kunst

Vormgegeven  door volhardende training en geperfectioneerde creativiteit

Een droefgeestig fluitsignaal verstomt abrupt de intense vreugde

Een oranje macht komt  tussen in het spel

Zelfs die pure schoonheid kan zijn drang niet onderdrukken

Tot de absolute rechtvaardigheid der voetbaldingen

Een gestrekte hand in de lucht kan zelden bekoren

Funest voor die onweerstaanbare drang om meteen te scoren

De spits die dacht de voetbalgoden te kunnen  bestormen

Moet nederig buigen voor de spelnormen …

R. Doeven

Wereldgedichtendag 2018

25



DE KUSTREFEREE

Jaargang 92 - Februari 2018

INHOUD

De leden en het bestuur van de 
KVSOO

BESTUUR

Bart Zeebroek
Jan Boterberg
Kevin Debeuckelaere
Ashly Braeckevelt
Joachim Huyghebaert
Steve Declercq
Thomas Sanders

CONTACT

www.kvsoo.be 
contact@kvsoo.be 
BE52 7512 0717 9209

LOKAAL

Bistro Van Gogh
Torhoutsesteenweg 601
8400 Oostende

#FORZAKVSOO
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