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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden,
Het lijkt erop alsof de zomer zijn laatste kaarten op
tafel heeft gelegd. De maand oktober staat immers
al voor de deur. Het vallen van de bladeren en het
korter worden van de dagen zijn straks de volgende
stappen. De natuur volgt traditioneel het ritme van
de voetbalkalender. Gezelligheid troef!
Zoals de seizoenen elkaar opvolgen, zo kan immers
ook een voetbalseizoen gezien worden. Er zijn zeker
en vast nog zekerheden: bij ploegen met heel wat
ambitie zijn ze blij dat ze
eindelijk hun enthousiasme op
het veld kunnen overbrengen
en hopen ze dit jaar eindelijk
die ene prijs te pakken. Andere
ploegen hebben misschien al
begrepen dat het wel eens een
moeilijk seizoen zou kunnen
worden. Zij gaan al het nodige
doen om de trein toch nog op
de rails te krijgen. En ook wij als scheidsrechters
mogen dit weer allemaal vanop de eerste rij mee
beleven en zijn ongetwijfeld blij dat we wekelijks
kunnen aftellen naar onze volgende opdracht.

het beste van zichzelf geven. Ze worden in ieder
geval deskundig opgeleid en zijn erg welkom in de
KVSOO.
Onze eerste ledenvergadering voldeed wat mij
betreft absoluut aan de verwachtingen. Als bestuur
zijn we blij dat we een aantal van onze plannen uit
de doeken konden doen en kijken we nu uit naar de
eerste gastronomische afspraak van het KVSOO-jaar:
de refereating. Op vrijdag 19 oktober is iedereen
welkom voor een gezellige avond in Restaurant ’t
Groote Huys in het centrum van Oostende. Hét
moment bij uitstek om
mekaar te ontmoeten bij
een lekkere maaltijd en een
goed glas wijn.

“De natuur volgt

traditioneel het ritme
van de voetbalkalender.
Gezelligheid troef!”

Voor het eerst zoek ik zelf nog wat mijn plaats in
dit geheel. De nieuwe uitdaging binnen de VAR
waar ik vorig jaar op ingegaan ben, zorgt ervoor
dat ik niet meer wekelijks ga fluiten. Het brengt
mijn eigen voetbalritme toch wat in de war. Op het
gegeven van de VAR kom ik later zeker nog eens
terug. Want boeiend is het wél! Het valt me echter
op dat ik ongelofelijk geniet van de matchen die
ik dit seizoen nog zelf kan fluiten. Het bevestigt
alleszins mijn idee dat we nog steeds de mooiste
hobby mogen uitoefenen.
Daarom ook doet het mij oprecht plezier dat ik zie dat
onlangs weer een aantal mensen zich engageerden
voor de cursus kandidaat-scheidsrechter. Met 44
zijn ze in onze provincie!

Van wijn gesproken… Mag
ik jullie nog eens oproepen
een inspanning te leveren
voor onze KVSOOwijnverkoop? Vraag gerust
eens na bij vrienden en familie ook. Zij weten een
lekker flesje wijn zeker en vast ook te appreciëren.
Dit soort actie blijft voor onze vriendenkring erg
belangrijk en is een manier om in de loop van het
jaar ook naar onze leden iets terug te doen.
In elk geval kijk ik uit naar jullie aanwezigheid op onze
volgende ledenvergadering van maandag 8 oktober!
Met Bram Van Driessche hebben we opnieuw een
topper uit 1A te gast. Het wordt dus zonder meer een
boeiende avond rond arbitrage. Daarnaast lanceren
we die avond ook onze eerste teaser richting PAV,
want ook daar zijn we ondertussen druk mee aan
de slag!
Sportieve groeten en veel succes de komende weken!

BART ZEEBROEK
VOORZITTER

Ik kan ze niet genoeg feliciteren met de keuze die
ze maakten en ik hoop dat ze snel hetzelfde plezier
kunnen vinden als zoveel andere refs die elke week
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RONY’S CORNER
Kiezen is ...

Ruim voor de stemming van medio oktober heeft
iedere scheids en assistent nu al de keuze gemaakt:
die voor een sportieve en gezonde hobby en de
garantie om veel nieuwe mensen te leren kennen.
De garantie ook dat inzet loont.
Ondertussen staat de tijd niet stil en gaat de voetbalcompetitie gestadig verder. In bepaalde reeksen
is nu al duidelijk welke ploegen het moeilijk hebben
om resultaat te halen. De eerste titelkandidaten ‘op
papier’ krijgen nu al de rekening gepresenteerd.
Nog andere teams blijken in een positieve flow de
resultaten aan elkaar te rijgen.
Bij de voorbereiding van je volgende wedstrijd vormt
de stand van de ploegen duidelijk een onderdeel,
maar dit betekent geenszins dat de uitslag van de
match bepaald zal worden door de rangschikking
vooraf. En precies dát maakt het voetbalspel en de
arbitrage zo boeiend. Iedere match moet gespeeld
worden, en een goede ref concentreert zich op die
ene match, weliswaar met een bepaalde voorkennis
maar ook met een eerlijke en sportieve alertheid.
Verrassingen zijn immers altijd mogelijk tussen een

hoog gerangschikte ploeg en een degradatiekandidaat; zeker in dit stadium van de competitie.
Ik wil jullie ook nog deze tip meegeven qua aanloop naar je volgende match: sla er de doelsaldi
op na. Een veel scorende ploeg (saldo 23/4) tegen
een team (saldo 9/37) geeft een indicatie hoe je de
wedstrijd qua looplijnen zal dienen aan te pakken,
en is een tip naar mogelijkse spelevolutie. Je leest
wel goed ‘indicatie’ en ‘mogelijkse spelevolutie’, want
een doelpuntensaldo is wat het is. In deze is ook
voorkennis één ding, de realiteit straks op het veld
een andere zaak. Wie weet.
Laat het ook gezegd, dat jouw keuze voor de arbitrage
zich niet beperkt tot het fluiten van een match op
zaterdag of zondag. Ook onder de week dien je te
getuigen van de juiste ingesteldheid. Dit gaat van
trainingen (bij voorkeur met de vriendenkring) tot
attitude onder de week. Jij bent A/AR en straalt dit
ook positief uit. Voor sommigen zal dit naast de
trainingen blijken uit hun studie-ijver. Voor anderen
situeert zich dat in het werkmilieu, en nog voor
anderen (vul zelf maar in...).
Eén zaak is zeker: een Ref of Assistent-Ref is iémand
die duidelijk maakt dat hij gekozen heeft voor de
juiste hobby en dit ook uitdraagt op een positieve
manier.
Positieve groet,

RONY CALLEWAERT
REFEREE OBSERVER
WEST-VLAANDEREN
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COLUMN 1926
Afscheid van Ghislain Vernieuwe
Opnieuw is iemand die de vriendenkring van Oostende heeft groot gemaakt, gestorven. Hij was secretaris,
de secretaris, de rechterhand van reeds overleden voorzitter André Steen. Hij was de grote organisator
bij ieder evenement maar ook de bezieler van de 3-wekelijkse vergaderingen waarvan hij telkens een
verslag maakte.
Hij kwam uit het gemeentelijk onderwijs waar hij later directeur werd en had een grote uitstraling tot
ver buiten Oostende. Vermits hij ook scheidsrechter was in 1e provinciale in een tijd waarin het niet zo
evident was om tot in 1e provinciale op te klimmen. Toch slaagde de Oostendse Vriendenkring er in die
tijd in om alle wedstrijden op dezelfde speeldag te laten leiden door Oostendse scheidsrechters en dit
voor de 2e keer.
Het was ook de tijd dat er nog duchtig gestreden werd onder de vriendenkringen over reglementenkennis. Oostende won daarbij de schaal Bats. Ook herinner ik mij nog de verplaatsing naar Niel voor een
quiz met aanvullend de Nacht Van De Referee. Ghislain stuurde zijn vriendenkring als geen ander.
Beste Ghislain, uw vriendenkring is opnieuw in goede handen. De jongeren hebben de fakkel overgenomen.
Jij hebt het 35-jarig bestaan meegemaakt zodat wij een Koninklijke Vereninging werden en je hebt het
50-jarig bestaan georganiseerd.
Nu wordt al uitgekeken naar het 100-jarig bestaan in 2026. Dit gaan wij te danken hebben aan de inzet
van velen maar vooral aan de kracht van de leiders, waarvan jij er één was. Als je nu zou zien, hoe onze
vriendenkring floreert, dan zou je terecht fier zijn omdat jij er een paar hoekstenen voor hebt gelegd.
Voor ons was je Ghislain, maar voor veel meer anderen was je mijnheer Vernieuwe. Je was ook opleider
bij de PSC West-Vlaanderen en mede-lesgever bij de cursus 5, destijds de cursus van de beloften. Je liet
je respecteren.
Je was voor den AS, van de AS, met de AS, in den AS, doordrongen van het voetbal.
Ik ben blij dat ik van jouw generatie deel uitmaakte van de vriendenkring met talloze herinneringen aan
de plaaggeest Ghislain; herinneringen die wij met de glimlach meenemen.
Bedankt Ghislain.

DANNY ROOSE
ERE VOORZITTER

Tijdens de ledenvergadering van oktober wordt een herdenkingsmoment gehouden, om ons
respect te betuigen aan Ghislain.
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EVEN VOORSTELLEN...
Bram Van Driessche
Op maandag 8 oktober 2018 krijgen we de Scheidsrechter van het jaar 2018 op bezoek in onze favoriete Bistro Van Gogh. Bram Van Driessche kreeg begin dit seizoen deze trofee van de lezers en journalisten van de voetbalwebsite voetbalkrant.be. Vooral het afgelopen seizoen zette Bram zichzelf als
topscheidsrechter op de kaart.
Bram Van Driessche (33) is bezig aan zijn vijfde seizoen in eerste klasse en vooral vorig seizoen maakte
hij enkele grote stappen. Hij stapte mee in het semi-prof verhaal waardoor hij de kansen kreeg om
zowel mentaal als fysiek sterker te worden. Deze stap zorgde er mee voor dat Bram beter kon omgaan
met de druk van de grotere matchen, dat hij doelgerichter kon trainen en dat hij een hoger niveau kon
halen.
Bram is een geboren en getogen Oost-Vlaming. Vader van een dochter en ook jeugdvoorzitter van
voetbalclub KVV Sint-Denijssport. Hij kan zelf ook een aardig balletje trappen en voetbalde tot bij de
junioren van FC Destelbergen. Bram debuteerde op 29-jarige leeftijd in de Jupiler Pro League met de
wedstrijd KVC Westerlo - KV Oostende.
Bram komt ons op 8 oktober een inkijk geven in het leven van een semi-prof scheidsrechter. Hij vertelt
ons enkele leuke anekdotes uit zijn carrière, zijn toekomstplannen, zijn voorbereiding op de wedstrijd
en nog vele andere boeiende verhalen!
Opnieuw een avond om naar uit te kijken! U komt toch ook?
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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

...

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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#KVSOOonTour
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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. We roepen op om het lidgeld te betalen uiterlijk tot 1 november 2018!
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

€ 3.5

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: 3.5 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 ledenvergadering van oktober aan
onze penningmeester Ashly Braeckevelt. Zie eerder in deze Kustreferee
voor de actie lidgeld + kledij.
Het lidgeld betalen kan tot 1 november 2018
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.

MARC DESCHUYTTER LID VAN VERDIENSTE
Assistent-scheidsrechter Marc Deschuytter werd onlangs op de Provinciale Algemene Vergadering in Menen gehuldigd voor zijn carrière tot
dusver. Hij werd door voorzitter Luc Matthys benoemd als Lid Van Verdienste, voor 30 ononderbroken jaren dienst.
Bedankt voor je inzet voor onze fantastische hobby, Marc.
De KVSOO is zeer trots!
KVSOO LOOPT
September is traditioneel de maand waar er flink gelopen wordt door
onze leden. Begin september is er de VOK wijkloop, waar we dit jaar
met 6 enthousiaste leden (foto links) van start gingen. Er werden enkele
mooie uitslagen genoteerd. Uitslagen en Foto’s van de VOK loop kun je
vinden op de website van het Oostends Loopcriterium. Later in september liepen Jasper Vitse en Yenley Demaker de Ostend Night Run. Proficiat aan de sportievelingen!
UPDATE CURSUS KANDIDAAT SCHEIDSRECHTER
De nieuwe cursus startte op zaterdagvoormiddag 8 september in Bistro Van Gogh. De cursus werd georganiseerd in samenwerking met de
vriendenkring Refswestkust. Ondertussen is het alweer tijd voor het
examen. Op zaterdag 29 september gaat het examen door in Veurne.
Voor de KVSOO nemen deel: Debruyne Jonas, Marchand Lode, Ondeu
Moukam Charlotte en Taveirne Tom. Succes iedereen!
WIJ GAAN VOETBALLEN
We gaan opnieuw voetballen! Op woensdag 31 oktober gaan we aan
de slag tegen Refswestkust en spelen we zo de eerste voorbereidingsmatch van het seizoen in de aanloop naar de finaledag op 11 mei in
Brugge. Wil je meespelen, geef asap een seintje aan onze captain Kevin
Debeuckelaere, of via Facebook. Op woensdag 14 november spelen we
voetbal in het Garrinchacomplex te Brugge. Dit ter vervanging van de
wekelijkse training. #forzakvsoo
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Sponsor worden?

SPONSORS GEZOCHT VOOR PAV!
Indien u iemand kent die uw favoriete vriendenkring wil sponsoren, in
het bijzonder voor de Provinciale Algemene Vergadering, kan u steeds
contact opnemen met iemand van het bestuur via contact@kvsoo.be

contact@kvsoo.be
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?

PRONOSTIEK OKTOBER
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 pronostiek van oktober kun je alvast invullen op www.
kvsoo.be/pronostiek.
WERKGROEP PAV
Op zaterdag 22 september ging de eerste werkgroep door voor de Provinciale Algemene Vergadering die dit jaar door de KVSOO georganiseerd wordt. We willen er opnieuw een memorabele avond van maken.
Wil je hieraan meewerken? Je kan nog steeds aansluiten: Geef hiervoor
een seintje via de gekende kanalen. We komen tijdens het seizoen een
aantal keer samen om de organisatie verder op te volgen. Hoe dat ging
op 30 augustus 2010? Neem eens een kijkje op https://fotogalerij.kvsoo.

Agenda 2018 - 2019

			

www.kvsoo.be/agenda

VR 28/09

Referee Quiz Tielt

MA 11/03

Ledenvergadering

MA 08/10

Ledenvergadering

ZA 23/03

Nacht WVL Ref (Brugge)

VR 19/10

Refereating

MA 08/04

Ledenvergadering

WO 31/10

Voetbalwedstrijd Veurne

MA 06/05

Ledenvergadering

MA 05/11

Ledenvergadering (cursus)

ZA 11/05

Finaledag (Brugge)

WO 14/11

Garrincha voetbaltraining

ZA 18/05

Daguitstap

MA 03/12

Pasta-avond

ZA 24/08

Fysieke testen provincie

VR 11/01

Nieuwjaarsreceptie

VR 30/08

PAV (Oostende!)

MA 11/02

Ledenvergadering (cursus)
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www.bistrodemolen.be
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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 Yenley Demaker
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 …

Yenley , je werd genomineerd door Steve. Steve wil weten of het een nadeel is dat je eerder klein
bent van gestalte ? Hoe compenseer je dit ?
Hoezo klein van gestalte? Ik ben toch wel de volle 1m72! Ik begon te fluiten op mijn vijftiende.   Dus als
kleine snotaap moest ik toen al gezag tonen op het veld tegen spelers van mijn eigen leeftijd. In het
begin was het moeilijk maar naar mate dat het seizoen vorderde ging dat beter en beter. Nu ik in vierde
provinciale fluit heb ik daar geen last van. Ik ben het enigszins al gewend dat mensen praten over m’n
gestalte.
Als ref in klimmen en dalen nam je voor de eerste keer deel aan de fysieke en theoretische testen. Hoe verliep je dag ?
Jasper en ik hadden afgesproken om samen te rijden naar de fysieke en theoretische testen. We waren
goed op tijd want we wisten niet wat er ons te wachten stond. Om 10u45 begonnen de theoretische
testen, we kregen 10 vragen voor de kiezen. De vragen waren naar mijn smaak niet eenvoudig maar
gelukkig ben ik er door. Daarna volgde nog een korte technische sessie over diep gaan in de 16 meter,
over de nieuw trend met de kousen,... Daarna kwamen de fysieke testen aan de beurt. Het begon met
een opwarming van 20 minuten gevolgd door eerst de sprinttesten en daarna de high intensity proef.
Wat mij vooral opviel was de samenwerking met iedereen. Het aanmoedigen van collega s die het moeilijk
hadden tot collega’s die te snel lopen... Zo zie je maar dat je samen 1 groot team bent.
Je start het seizoen in vierde provinciale. Heb je een doel voor ogen op korte en langere termijn ?
Op korte termijn wil ik proberen om tegen volgend jaar (2020) in januari in derde provinciale te zitten.
En op langere termijn is de droom om ooit in 1A een match te kunnen fluiten.
Hoeveel nazichten heb je al gehad en heb je er vooral uit geleerd ?
In februari 2019 ben ik bezig aan mijn vierde seizoen. Momenteel heb ik al zes controles gehad. Wat
ik vooral heb bijgeleerd uit die nazichten zijn de details. Zoals bij een ingooi waar ik vroeger altijd op
de plaats ging staan waar de ingooi moest genomen worden. Nu loop ik een paar meter door om zo
meters te winnen en een beter zicht te hebben op de groep waar de bal naar toe gaat. Vroeger gaf ik
ook te veel uitleg waarom ik een fout floot  en dat haalde me een stuk uit mijn concentratie omdat ik te
veel bezig ben met 1 speler en niet meer het spel. Nu doe ik dat niet meer.
Vlag je graag ? Wat vind je moeilijk aan de rol van AR ?
Ik vlag zeer graag omdat je dan in teamverband werkt. Maar toch loop ik liever in het midden van het veld
om zelf de beslissingen te nemen. Het moeilijkste vind ik zelf dat je je moet focussen op je voorlaatste
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verdediger en tegelijkertijd het spel in de gaten moet houden. Een seconde van onoplettendheid en die
speler kan al ergens anders staan.
Zou je later graag voorzitter worden van de KVSOO ? En wat zou je beleid zijn ?
Ik zie mezelf nog niet die positie bekleden. Het huidige bestuur is zelf nog jong en er is totaal nog geen
nood aan vervanging. Ze doen uitstekend hun werk voor de vriendenkring!
Momenteel krijg je als scheidsrechter een vergoeding van 25 €. Vind je dit een correct bedrag ?
Ik vind dat eerlijk gezegd aan de lage kant. Als je ziet wat er allemaal bijkomt: verplichte cursussen, verplichte trainingen,... Ik vind dat het bedrag mag opgetrokken worden en per categorie crescendo mag stijgen.
Gaat er voldoende aandacht naar het damesvoetbal volgens jou ?
Neen, zowel niet op amateur vlak als bij de Red Flames. Gemakkelijk voorbeeld: Als je kijkt wat de Rode
Duivels verdienen en dan kijkt wat de Red Flames verdienen, spreken we over een zeer groot verschil.
Ook in de pers wordt er amper geschreven over de Red Flames. Damesvoetbal verdient echt wel meer
exposure in de pers.
Wat zijn buiten het scheidsrechteren je belangrijkste bezigheden en hobby’s ?
Ik ga zelf nog naar school, waar ik deeltijds onderwijs volg in Oostende. Van opleiding doe ik Sportbegeleiding en werk ik 3 dagen in een lagere school in Gistel als turnleerkracht. Anders kan je me thuis
vinden achter mijn computer.
Wie wil je het vuur aan de schenen leggen en wat wil je van hem/haar weten ?
Ik wil graag Martijn het vuur aan de schenen leggen, startend met de vraag:
Hoe combineer je je studies met de arbitrage ?
RICHARD DOEVEN - HUISJOURNALIST
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#KUSTREFFIE
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PRONOSTIEK
Geef nu je pronostiek in voor oktober 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.
Tussenstand:
Marc Deschuytter

16

Rony Callewaert

13

Geert Meeschaert

13

Filip Dehondt		

10

Yenley Demaker

9

Nick Senecaut		

6

Manfred Brengman

6

Joachim Huyghebaert 3
Gino Vyvey		

3

Steve Declerq		

3

Nations League: speeldag 2 (11-12-13 okt)

Naam:

1

België - Zwitserland

-

2

Nederland - Duitsland

-

3

Polen - Portugal

-

4

Kroatië - Engeland

-

5

Slowakije - Tsjechië

-

6

Rusland - Zweden

Aantal doelpunten

26

27

#FORZAKVSOO

DE KUSTREFEREE

Jaargang 93 - Oktober 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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