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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden,
dat de zomer van 2018 op een aantal vlakken toch
iets speciaal was, is wellicht een understatement.
Niet alleen het aanhoudende mooie weer zorgde
voor een heerlijk zomergevoel, maar ook de vele
mooie Belgische sportprestaties mochten gezien
zijn en deden de harten van menig sportliefhebber
sneller slaan. De historische derde plaats van onze
Rode Duivels, gouden titels van onze EK-atleten,
wielrenners en gymnasten én als kers op de taart
Oostends WK-goud in het
zeilen zijn maar een greep uit
de vele mooie sportmomenten
die we in het tussenseizoen
konden beleven. De sport was
dus nooit veraf.

Nu staat het vizier op seizoen ‘18-‘19. En dat seizoen
belooft toch iets anders te worden dan de voorbije
jaargangen. ..
Nu lijkt het misschien nog veraf, maar toch… In
augustus 2019 staan we immers in voor de organisatie
van de Provinciale Algemene Vergadering. Zo’n
vergadering biedt een unieke kans om de arbitrage
in de spotlights te plaatsen. Het spreekt voor zich dat
we daar met de KVSOO absoluut ons werk van willen
maken. Dat betekent echter ook dat we voor een heel
druk jaar staan. Met de
fantastische herinneringen
aan onze finaledag van drie
seizoenen geleden, durven
we hopen dat we straks ook
weer op jullie hulp zullen
mogen rekenen. We hopen
snel aan de slag te kunnen
gaan en komen op onze
eerste ledenvergadering
al meteen met een eerste
voorstel.

“Stap voor stap en met

het nodige geduld wil
de vriendenkring een
steunende factor zijn
waar mogelijk.”

Toch hoop ik ook dat u
tussendoor wat tijd vond om
de batterijen op te laden en de
nodige rust in acht te nemen.
Dat is en blijft belangrijk in
functie van de drukke periode die ons alweer te
wachten staat. Want die mooie zomer vloog voorbij.

De meeste competities werden al hervat. En zoals
elk seizoen opnieuw rekenen spelers, entourage
en supporters op ons om alles in goede banen te
leiden. En ook dit jaar moet het onze ambitie zijn
om die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.
Met de promotie van Kevin Debeuckelaere naar 1B
kon onze vriendenkring het afgelopen seizoen alvast
met een mooie apotheose afsluiten. Daarnaast zagen
we ook heel wat jongeren groeien en doorstromen.
Een teken dat talent, passie en hard werken altijd
zijn weg vindt. Stap voor stap en met het nodige
geduld wil de vriendenkring een steunende factor zijn
waar mogelijk. Een doelstelling die we ook volgend
seizoen willen blijven nastreven. En ook als het
even minder gaat of tegenzit, hopen we onze rol
te kunnen spelen. Een kring van vrienden, van en
voor refs, dat moet het doel blijven! Ik nodig jullie
graag uit hieraan mee te werken!

Het spreekt voor zich dat we daarnaast blijven
investeren in andere kwaliteitsvolle activiteiten en
vergaderingen.
Ik kijk er alvast naar uit jullie straks terug te mogen
begroeten op onze vaste stek, de Bistro Van Gogh.
Afspraak op maandag 3 september om 20u voor
de kickoff van seizoen ’18-’19!
Hopelijk tot dan!

BART ZEEBROEK
VOORZITTER
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RONY’S CORNER
Crowdfunding
Een term die steeds meer ingang
vindt in het moderne hedendaagse
economisch beleven. Op die manier
kan een organisatie, een bedrijf of
een of ander initiatief, zelfs een sportclub (!), fondsen
werven bij mensen die geloven in een aangeboden
project. Het is een nieuwe trend (hot item), en soms
ook niet onaardig. Crowdfunding staat voor: ‘Op
vrijwillige basis geld investeren in een project waar
je als investeerder achterstaat’.
Soms gaat het enkel om de financiële return waar
investeerders voor gaan. Studies hebben tot nog
toe niet uitgewezen of die in de meerderheid zijn.
Ik laat dit in het midden, daar voor twijfel vatbaar.
Wat ik wél weet is het feit dat dergelijke projecten
wel degelijk de mensen beroeren. Stel nu zelf als
je de keuze hebt tussen een droge 0.1% (of nog
minder), dan ga je toch voor iets meer! Vooral op
basis van hetgeen je als investeerder vernam van
het project en het geloof daarin.

Bijstelling tot verder investeren aangeraden of afbouwen van de positie? Aan hen de keuze...

Uit voorgaande tabel blijkt dat er reeksen en categorieën bestaan, zowel naar ranking als naar
reeksen toe. Vandaar mijn boodschap: probeer
volgens jouw investering (fysieke paraatheid, inzet
voor vriendenkring, collegialiteit) de voor jou geschiktste plaats te vinden. De investering is aan jou:
en... de return ook!
Alle succes in jullie nieuwe seizoen!

RONY CALLEWAERT
REFEREE OBSERVER
WEST-VLAANDEREN

Het ene project lukt al wat beter als het andere;
zowel in het verleden als naar de toekomst toe. Te
oordelen naar de investeerder ‘van dienst’, die zijn/
haar keuze initieel heeft gemaakt en geconfronteerd
wordt met een duidelijke meer- of minderwaarde.
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COLUMN 1926
Weer bittere ernst.
Het nieuwe seizoen begint nu. Iedereen is hoopvol, zowel clubs als scheidsrechters. Iedere ploeg denkt
voor een goed of groot seizoen te staan. Toch zal er een ploeg gedegradeerd moeten worden. Iedere
scheidsrechter is hoopvol. Velen willen een promotie afdwingen, maar er is niet voor iedereen plaats.
En nu?
Voor wie echt iets wil bereiken, kan ik enkel zeggen dat wie het meeste inspanningen doet, het meeste
kans heeft op succes. Zo goed zijn als het gemiddelde is geen optie. Je moet beter zijn om het verschil
te maken.
1. Fysisch; het is niet omdat je een goede conditie hebt, dat dit voldoende is; je moet beter worden
waarin je al goed bent. Dwz. Je moet je startsnelheid verhogen; je moet met je groot loopvermogen ook
versnellingen inbouwen. Daar zit het verschil.
2. Mentaal: je moet je kunnen wapenen tegen verzet. Ik ben geen voorstander van vragen in de vriendenkring of de beelden nu toonden of het strafschop was of niet enz…
Zoals reeds zo veel gezegd, beveel ik jullie aan een paar keer wedstrijden te gaan bekijken op een niveau
net boven jouw niveau. Daar zul je veel van leren. Als je dit niet doet, vrees ik dat je niet zult bereiken,
wat je denkt blindelings te zullen halen. De ontgoocheling zal groot zijn, maar je zal niet kunnen zeggen
dat het niet aanbevolen werd.
Voorts heb ik nog iets te zeggen over de VAR; wat dacht je. Dit systeem werd in het leven geroepen om
juistere beslissingen te nemen. Men aanvaardt niet dat de scheidsrechter met het blote oog beslissingen neemt op basis van zijn waarneming. Het moet juister. Of dit beter is, laat ik in het midden. Feit is
dat er een middel is aangereikt om de S. te helpen. Groot is mijn verwondering als ik verneem dat het
waarderingscijfer van de S. daalt als hij, beroepdoende op de VAR, zijn beslissing moet wijzigen. In plaats
van een hulpmiddel, is de VAR een controlemiddel geworden. De S. krijgt een mindere quotatie omdat
de beelden zaken toonden dat hij met het blote oog niet kon vaststellen. Waarom loopt er eigenlijk nog
een S. in het midden? Alles kan waargenomen worden door de VAR. Dus waar wacht men op om alles
technologisch te regelen? Let wel op: de intenties van de spelers, de verbetenheid van de spelers die in
duel gaan, zijn niet waar te nemen door de VAR. Nochtans zijn dit zeer belangrijke zaken die meespelen
bij de spelleiding. Men denkt echter alles op te lossen in het technocratische systeem.
Van bondswege is men niet bekwaam om vast te stellen dat men niet juist oordeelt. Iedereen is voor de
VAR op voorwaarde dat de ploeg waarvoor men supportert er winst uithaalt en de concurrent erdoor
verliest.
Aan allen die vandaag nog willen arbitreren, wens ik veel vreugde en hoop ik dat je de ballen die aan je
lijf hangen, gebruikt om boven het strijdgewoel te staan. De spelers die erop wijzen dat jij beslissingen
neemt in strijd met wat op televisie te zien is, moeten erop gewezen worden, dat ze best zo goed worden, dat ze ook op televisie verschijnen. Tot nader order is dit nog niet zo. Doe je best en veel succes.

DANNY ROOSE
ERE VOORZITTER
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REFEREATING
Vrijdag 19 oktober om 19u30
Ook dit seizoen zet uw favoriete vriendenkring de traditie van een culinair avondje tijdens de maand oktober verder. Omdat we hopen op heel wat aanwezigen,
geven we u nu graag al de belangrijkste informatie mee!
Locatie: Restaurant ‘t Groote Huys, Karel Janssenslaan
10, 8400 Oostende.

Menu van de chef
(onder voorbehoud)

...

Kir + zoute koekjes

Toast gerookte zalm + zure room + rucola
of
Kaaskroketjes + slaatje
of
Bordje gerookte Belgische ham

...

Op vel gebakken zeebaars + geplette aardappel + courgette + rode pesto
of
Gebakken kipfilet + zuiderse stampot + balsamico
of
Gebakken zalm + taartje broccolli aardappel + mierikswortel

...

Dessert van het huis + koffie

Inschrijven
Dit heerlijke menu kunnen we jullie aanbieden voor de scherpe prijs van 30 € per persoon (lid en 1
vergezellende persoon). Extra personen en/of niet-leden betalen 40 € per persoon.
De dranken met uitzondering van het aperitief zijn niet inbegrepen in deze menuprijs.
Inschrijven kan op onze website (www.kvsoo.be/refereating2018). Uw inschrijving is pas definitief bij betaling. Mogen wij u vragen tijdig uw keuze door te spelen? Dit ten laatste tegen vrijdag 12 oktober 2018.
Smakelijk!
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LIDGELD & KLEDIJ PATRICK
In samenwerking met onze partner Montreal Sport in Brugge kunnen we jullie opnieuw een mooi voorstel doen om via uw favoriete vriendenkring kledij van Patrick te bestellen. Ook dit seizoen hebben we
opnieuw een scherpe promotie als je de aankoop van onze trainingsuitrusting wil combineren met het
betalen van je lidgeld. Je wordt uiteraard niet verplicht iets aan te kopen, maar we willen het jullie wel
aanbieden.
Formule lidgeld
Lidgeld seizoen 2018-2019: 25 euro
Lidgeld seizoen 2018-2019 + KVSOO trainingsuitrusting (shirt, short en kousen): 50 euro
Sprox101 Soccer Shirt color 040 – Sprox201 Soccer Short color 001 – Sprox901 Soccer Socks color 040

Formule kledij
Omschrijving

Prijs

KVSOO standaarduitrusting wekelijkse trainingen

€ 25 *

Sprox101 Soccer Shirt color 040 – Sprox201 Soccer Short color 001 – Sprox901 Soccer Socks color 040
* 25€ in combinatie met het lidgeld – 30€ tijdens het seizoen

Regenjas

€ 30
€ 23

Sprox125 Rain Jacket – color 001 BLACK

Trainingsjas

€ 20

Sprox110 Training Jacket – color 089 BLACK

Trainingsbroek

€ 14

Sprox205 Training Pants – color 001 BLACK

¾ Trainingsbroek

€ 12

Sprox215 ¾ Training Pants – color 001 BLACK

Training sweater

€ 25

Sprox115 Training Sweater – color L72 BLACK

Scheidsrechtersuitrusting Patrick met kousen – korte mouw

€ 40

Ref520 Referee Suit Short Sleeves – color Black, Orange, Neon Yellow & Yellow

Scheidsrechtersuitrusting Patrick met kousen – lange mouw

€ 45

Ref525 Referee Suit Short Sleeves – color Black, Orange, Neon Yellow & Yellow

Referee polsband ‘Patrick’

€6

Ref515 – Referee wristband – color black

Referee schild KBVB

€6

Het bestelde materiaal is verkrijgbaar in verschillende maten ( S t.e.m. 3XL ). De bestelling wordt
pas uitgevoerd na betaling via overschrijving op ons KVSOO-rekeningnummer. Bestellingen kunnen worden doorgegeven via jan@kvsoo.be.
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Uitrusting korte mouw + kousen: 40 euro

Uitrusting lange mouw + kousen: 45 euro

Trainingsjas: 20 euro
Trainingssweater: 25 euro
Regenjas: 23 euro

Refereeschild: 6 euro

Polsband (2): 6 euro

Trainingsbroek: 14 euro
¾ trainingsbroek: 12 euro

KVSOO trainingsuitrusting
Shirt + short + kousen: 30 euro
In combinatie met lidgeld: 25 euro
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IN ‘T KORT
LIDGELD EN KLEDIJ 201-2019
Het lidgeld (25 EUR) kan overgeschreven worden op BE52 7512 0717
9209 met de mededeling: Lidgeld KVSOO + naam. Wie dit wenst kan
het lidgeld ook cash betalen op de eerste ledenvergadering aan onze
penningmeester Ashly Braeckevelt. Zie eerder in deze Kustreferee voor
de actie lidgeld + kledij.

TERUGBETALING LIDGELD
Leden die een deel van hun lidgeld willen recupereren via hun ziekenfonds kunnen het document afgeven aan onze secretaris Jan Boterberg
op een ledenvergadering. Leden die nog geen 18 jaar zijn kunnen via de
sportdienst ook een deel van hun lidgeld recupereren. Meer info via Jan.

KEVIN EN LIEN GETROUWD!
Op zaterdag 4 augustus stapten bestuurslid Kevin Debeuckelaere en
zijn vriendin Lien, in het huwelijksbootje. De misviering werd geleid door
‘proost van het voetbal’ Marc Rommelaere, die voor de gelegenheid zijn
fluitje en kaarten bovenhaalde in de Duinenkerk. Dit alles onder het
toeziende oog van vele (kvsoo)-vrienden en familie.
De KVSOO wenst Kevin en Lien van harte proficiat!
VOK STRATENLOOP - WOENSDAG 5 SEPTEMBER
Naar jaarlijkse gewoonte wordt de training van woensdag 5 september vervangen door de stratenloop “Rond De Nieuwe Koerswijk” te
Mariakerke, Oostende. Afspraak om 19u00 in Veiling ‘De Kust’ (sporthal),
Pycke De Ten Aerdelaan 47, Oostende. Supporters ook op post ?!
Inschrijven gebeurt ter plaatse. De KVSOO zorgt voor het inschrijvingsgeld. Meer info op onze website. Geef ons een seintje als je meeloopt!
CURSUS KANDIDAAT SCHEIDSRECHTER
De nieuwe cursus start op zaterdagvoormiddag 8 september in Bistro
Van Gogh. Ken of ben je iemand die graag scheidsrechter zou worden?
Laat het ons dan snel weten via contact@kvsoo.be. Bekijk onze website
op www.kvsoo.be/word-scheidsrechter voor alle informatie!

REFEREE QUIZ - VRIJDAG 28 SEPTEMBER
De vriendenkring van Tielt organiseert opnieuw de Referee Quiz. De
KVSOO wil uiteraard één of meerdere ploegjes van onze leden afvaardigen.
Geef een seintje via quizmaster Ashly (ashly@kvsoo.be) of Facebook als
je wil meedoen!
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OSTEND NIGHT RUN - ZATERDAG 22 SEPTEMBER
Vorig jaar namen enkele leden deel aan de Ostend Night Run. Ook dit
jaar is de KVSOO weer van de partij? Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website www.ostendnightrun.be.
Geef ons een seintje als je meeloopt, en stuur ons je foto’s door!

?

Sponsor worden?
contact@kvsoo.be

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
WEKELIJKSE TRAININGEN
De wekelijkse trainingen zijn volop aan de gang. Elke woensdag spreken
we om 19u20 af aan ons kleedkamerblok E tussen terrein 6 en 7 op het
Sportpark De Schorre. Er wordt telkens een verzorgde training gegeven
op terrein 9 op kunstgras. Voorzie dus aangepast schoeisel. De trainingen worden zorgvuldig opgesteld voor elk niveau. Hopelijk ben jij er ook
steeds bij?
OVERLIJDEN LILIANE RAMOUT EN ERIC CALLANT
Afgelopen zomer vernamen we het overlijden van Liliane Ramout, echtgenote van Roland Vanleke, sympathisant van onze vriendenkring en
voormalig voorzitter van SK Opex Girls Oostende. De uitvaartplechtigheid
vond plaats op 26 juni.
Recenter vernamen we het overlijden van Eric Callant, gewezen opleider
bij het PSC. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 16 augustus.
De KVSOO wenst familie en vrienden veel sterkte toe.
PRONOSTIEK GAAT VAN START!
Zoals elk seizoen, organiseren we opnieuw een pronostiek. 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 eerste pronostiek van september kun je alvast invullen
op www.kvsoo.be/pronostiek.

Agenda 2018 - 2019

			

www.kvsoo.be/agenda

ZA 25/08

Fysieke testen Provinciale

WO 14/11

Garrincha voetbaltraining

VR 31/08

PAV

MA 03/12

Pasta-avond

MA 03/09

Ledenvergadering

VR 11/01

Nieuwjaarsreceptie

WO 05/09

Stratenloop VOK

MA 11/02

Ledenvergadering (cursus)

ZA 22/09

Ostend Night Run

MA 11/03

Ledenvergadering

VR 28/09

Referee Quiz Tielt

MA 08/04

Ledenvergadering

MA 08/10

Ledenvergadering

MA 06/05

Ledenvergadering

VR 19/10

Refereating

ZA 18/05

Daguitstap

MA 05/11

Ledenvergadering (cursus)
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www.bistrodemolen.be

Debeuckelaere Kevin
Rietgansstraat 20
8400 Oostende
0473 45 72 14
kevindebeuckelaere@msn.
com
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#KVSOOonTOUR
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WIJNVERKOOP
Haal uw favoriete vriendenkring ook aan de
feesttafel in huis!
Uw favoriete vriendenkring speelt graag kort op de bal en is ondernemend.
Ook dit seizoen hopen we daarbij op uw steun te mogen rekenen.
Na de succesvolle pannenkoeken- en koekjesverkoop van de afgelopen
drie seizoenen, opteren we dit jaar voor een heuse wijnverkoop.
We bieden u graag de mogelijkheid kwaliteitswijn in huis te halen, KVSOOwaardig!
Dankzij onze sponsor, wijnhuis Douchy mogen wij u zelfs een ‘Limited KVSOO-pakket’ voorstellen. De
opbrengst van deze wijnverkoop gaat uiteraard integraal naar de werking van uw favoriete vriendenkring.
Bestellen kan via het bestelformulier die jullie krijgen op de eerste ledenvergadering, of je kan het
bestelformulier ook downloaden op onze website: www.kvsoo.be/wijnverkoop2018. Het bestelformulier
afgeven kan bij één van onze bestuursleden en dit vóór 5 november.
Wijnkeuze:
Witte wijn cuvée speciale ‘KVSOO’ (Chardonnay)

€ 7,00

Karton witte wijn cuvée speciale ‘KVSOO’

€ 40,00

Rode wijn cuvée speciale ‘KVSOO’ (Merlot)

€ 7,00

Karton rode wijn cuvée speciale ‘KVSOO’

€ 40,00

Rosé wijn cuvée spéciale ‘KVSOO’ (Syrah)

€ 7,00

Karton rosé wijn cuvée spéciale ‘KVSOO’

€ 40,00

Het totale bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE52 7512 0717 9209 met vermelding wijnverkoop KVSOO +naam.
Alvast van harte bedankt voor de steun aan de Oostendse vriendenkring. De wijn die besteld
wordt voor 5 november 2018 zal geleverd worden op maandag 3 december 2018.
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HET VUUR AAN DE SCHENEN
Bij Steve De Clercq
In de rubriek “het vuur aan de schenen” krijgt een lid van onze vriendenkring steeds 10 vragen voorgeschoteld. En als toetje mag hij/zij zelf
iemand anders het vuur aan de schenen leggen …

Wat heeft je ooit bezield om scheidsrechter te worden ?
Voetbal is sinds het WK 94 een echte passie geworden van mij. Na dat WK besloot ik om te gaan voetballen. Achtereenvolgens heb ik bij Hermes Oostende, Hogerop Oostende, VG Oostende en KSV Nieuwpoort gespeeld. Ik doorliep de jeugdreeksen vanaf de kadetten tot de reserven. Ik was echter een
middelmatige speler en niet goed genoeg om in het eerste elftal te kunnen spelen. Toen ik 23 jaar was
besloot ik om te stoppen. Ik bleef het voetbal echter volgen als supporter. Het was in 2013 dat mijn pa
mij er toe aanzette om te gaan scheidsrechteren. Hij had een affiche gezien dat er in januari een cursus
startte. Toen hij mij dat had voorgesteld moest ik er niet lang over nadenken en heb ik de stap gezet om
de cursus te volgen. Deze beslissing heb ik mij nog nooit beklaagd en bij deze wil ik mijn pa bedanken
voor de aanzet. Op deze manier kan ik het voetbal van dichtbij en vooral actief beleven.
Hoe laad je je op voor een wedstrijd ?
Ik laad me steeds op door op voorhand nog eens te kijken op welke positie in het klassement beide
ploegen staan. Ik kijk naar de resultaten van de laatste 3 wedstrijden van beide ploegen. Op die manier
probeer ik een beetje in te schatten in welke flow de ploegen zitten. Is het een derby, is het een topduel
afhankelijk van het klassement,…? Na het opmaken van mijn tas en de traditionele driedubbele check-up
vertrek ik naar gelang de af te leggen rit zeker op tijd om minimum een uur voor de aftrap aanwezig te
zijn. Op weg naar de wedstrijd ben ik meestal rustig en als er al een beetje nervositeit is ebt die meestal
weg na het eerste fluitsignaal.
Hoe verwerk je een mindere wedstrijd?
In een eerste fase is er het verwerkingsproces op de terug weg naar huis. Dan gaat de muziek in de auto
een tandje hoger. Na de eerste ontlading evalueer ik mezelf en probeer ik lessen te trekken uit mijn
fouten zodat ik het de volgende keer beter doe. Ook op de eerst volgende vergadering/training praat
ik er altijd over met de kameraden. Samen ondersteunen we elkaar en geven we elkaar tips. Daar leer
je ook steeds uit.
Welk ene moment is je al het meest bijgebleven in je scheidsrechtercarrière ?
Bij één van de vorige campagnes ‘word scheidsrechter’ werd mijn foto gekozen voor de affiche. Aanvankelijk was ik een beetje bang voor de reacties, want ik vond dat er andere meer geschiktere collega’s
waren. Maar blijkbaar vond het bestuur mijn foto goed. Door die campagne word ik in Oostende nog
vaak herkend door vrienden, familie, leerlingen van de school waar ik werk,… Zo hing de affiche een
heel eind boven de piscines in de Van Gogh. Terwijl je daar dus een piske stond te doen kon je dus naar
mijn foto kijken. Nu weet ik niet of dat een bevorderlijk plek was voor de campagne waarbij je ineens
goesting kreeg om arbiter te worden.
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Als je één iets mag veranderen aan het voetbalreglement, wat zou je dan wijzigen en waarom ?
Ik erger mij binnen het voetbal mateloos aan het tijdrekken. Het is de laatste tijd meer en meer een
voorkomend fenomeen. Bepaalde ploegen gaan bij een kleine voorsprong veranderen van tactiek en
denken dan alleen maar aan afbraakvoetbal. Er wordt dan tijdgerokken bij iedere stilstaande fase,
plots is de halve ploeg geblesseerd of krijgt er iemand anders ineens krampen. Misschien moet er eens
nagedacht worden over een spelregel zoals in het basket. Daar tikt de tijd enkel wanneer de bal in het
spel is. Het is natuurlijk ook een optie dat scheidsrechters consequenter optreden. Tijdrekkers moeten
bestraft worden.
Wat vond je van het niveau van de arbitrage op het afgelopen WK ?
Iedereen heeft er een mening over. De meeste zijn niet altijd even positief. Veel heb ik er niet over te
zeggen. Ik vond het vooral opvallend dat er vaak een te afwachtende houding werd aangenomen. Er
werd te vaak gewacht op een beslissing/bevestiging van de VAR. Dat vond ik niet bevorderlijk voor de
integriteit van de scheids. De meeste beslissingen met de VAR waren wel correct. Zo hield ik mijn hart
wel vast bij de tackle van Vincent Kompany tegen Brazilië.
Je bent bestuurslid van onze vriendenkring, wat kan volgens jou absoluut beter binnen KVSOO
(en waarom)?
Ik vind dat we vooral een zeer goede vriendenkring hebben. De sfeer, de activiteiten, de trainingen, de
vergaderingen,… vind ik allemaal top. Soms mag er op training wel eens wat meer aanwezigheid zijn.
Maar wat ik onlangs zeer plezant vond - en dit wordt zeker en vast te weinig gedaan - is dat ik samen
met Dimitri onlangs na de training nog eentje op de Paulusfeesten ben gaan drinken. Dus waarom de
volgende keer niet met iedereen na de training nog genieten van een drankje in een cafeetje op Stene,
de Mr V of de bar van Fusion. Of bijvoorbeeld samen nog ergens gaan kijken naar de 2e helft van een
CL match.
Is het moeilijk om als alleenstaande ouder je steeds vrij te maken voor wedstrijden, trainingen,
bestuursvergaderingen… ?
Het is absoluut niet gemakkelijk om mij steeds vrij te maken. Gelukkig moet ik maar 1 op de 2 weken
zoeken naar een oplossing. Meestal vraag ik het dan aan mijn ouders. Zo zien zijn hun kleinkinderen
ook. Want door de scheiding zien zij Stan en Aukje ook max maar 1 keer om de twee weken. Ik ben hen
hiervoor ook zeer dankbaar en hoop dat ik ook komend seizoen op hen kan rekenen.
Wat vind je het moeilijkste aspect van onze passie arbitrage?
Het moeilijkste aan onze passie hangt vast met de vorige vraag. Je bent op zondag vaak weg van je gezin
en soms zou je wel eens liever bij hen willen zijn. Maar de arbitrage is zo’n mooie hobby dat het moeilijk
is om het los te laten.
Wie wil jij het vuur aan de schenen leggen in de volgende editie en wat wil je die persoon absoluut
vragen ?
De volgende bij wie het vuur aan de schenen mag gelegd worden is Yenley: “Hoe compenseer je je kleinere gestalte tijdens je wedstrijden? En wat is je doel?”
RICHARD DOEVEN - HUISJOURNALIST
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#KUSTREFFIE
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#DAGUITSTAP
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PRONOSTIEK

De pronostiek gaat opnieuw van start. Geef nu je pronostiek in
op www.kvsoo.be/pronostiek, of geef onderstaand antwoordformulier in op de volgende ledenvergadering.
Je pronostiek indienen kan tot de aftrap van de eerste wedstrijd.
Uitslagen en tussenstanden in de volgende Kustreferee of
op onze website.

Jupiler Pro League 2018-2019: speeldag 7

Naam:

1

Club Brugge - Lokeren

-

2

Standard - Charleroi

-

3

KV Oostende - Cercle Brugge

-

4

Racing Genk - Anderlecht

-

5

AA Gent - Sint-Truiden

-

6

Moeskroen - KV Kortrijk

Aantal doelpunten
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#FORZAKVSOO

DE KUSTREFEREE

Jaargang 93 - September 2018
INHOUD

De leden en het bestuur van de
KVSOO
BESTUUR

Bart Zeebroek
Jan Boterberg
Kevin Debeuckelaere
Ashly Braeckevelt
Joachim Huyghebaert
Steve De Clercq
Thomas Sanders
CONTACT

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

LOKAAL

Bistro Van Gogh
Torhoutsesteenweg 601
8400 Oostende
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