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Vergadering
Maandag 11 maart - 20u00

KVSOO Nieuws

Referee Channel

Pauze

Woordje van de voorzitter

Gastsprekers Lawrence Visser & Jo De Weirdt

Welkom vanaf 19u45

Mededelingen Bureau Arbitrage
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Tel: 058/23 43 67 
Gsm: 0475/85 08 09 
Vaartdijk-Noord 64 
8433	Middelkerke
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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden,

rust is een woord dat blijkbaar niet echt aan de 
wereld van de arbitrage besteed is.

Terwijl op het hoogste niveau alle ploegen hun 
laatste kaarten op tafel leggen met het oog op de 
eventuele	play-offs,	worden	ook	bij	de	wedstrijden	
in klimmen en dalen de belangen alsmaar groter.

Het lijkt erop dat dit ook bij de vele clubs, spelers 
én supporters voor de nodige commotie zorgt. 
En dat niet iedereen even goed omgaat met die 
bijhorende druk, moest een 
aantal collega’s blijkbaar 
helaas nog eens aan den lijve 
ondervinden.

Zo pikte ik de voorbije periode 
een open brief op van een 
collega-scheidsrechter die 
onlangs	nog	het	slachtoffer	
werd van een geval van zware 
verbale agressie. En dat blijkt 
niet het enige incident geweest 
te zijn de afgelopen weken… 

Sta me toe duidelijk te stellen dat ook de KVSOO 
dit soort gedrag tegenover de arbitrage absoluut 
veroordeelt. Geen enkel excuus is goed genoeg 
om frustratie zo af te reageren op mensen die op 
vrijdag, zaterdag of zondag voor hun plezier een 
wedstrijdje	voetbal	gaan	fluiten.	

Ik ben volledig akkoord dat voetbal ook emotie is en 
kan zijn, en ik wil helemaal geen pleidooi houden voor 
wedstrijden waarbij niets meer gezegd kan worden, 
maar er zijn grenzen die bewaakt moeten blijven 
en iedereen moet weten wat kan en wat niet kan. 

Het is aan ons én aan de betrokken 
instanties om duidelijk te maken dat we dit soort 
gedrag tov de arbitrage niet aanvaarden. 

Daarbij wil ik nogmaals herhalen dat ook wij refs 
daarin een grote verantwoordelijkheid hebben. Wie 
aanwezig was op de vorige verplichte cursus, werd 
nogmaals gewezen op de te volgen procedures 
bij bepaalde incidenten ( waaronder ook verbale 
agressie). Het is de absolute plicht van élke 
scheidsrechter om die procedures correct en ook 
collegiaal toe te passen. Ik blijf ervan overtuigd dat dit 

de juiste manier is om clubs en 
supporters duidelijk te maken 
wat wij van hen verwachten. 

In dat opzicht wil ik iedereen 
oproepen om dit steeds 
consequent toe te passen. 
Dergelijke incidenten correct 
aanpakken en bl i jven 
signaleren is de enige kans 
op succes. En dan zullen ook 
de bevoegde instanties niets 
anders kunnen dan volgen. 

Wie achteraf hulp kan gebruiken voor het opstellen 
van een verslag, kan hiervoor trouwens steeds bij 
iemand van het bestuur terecht.

Laat ons de schoonheid van onze hobby niet afpakken 
door een paar verdwaalde zielen die van niet beter 
weten.

Zonder ons geen voetbal! Zonder u geen KVSOO.

Veel succes!

BART ZEEBROEK  
VOORZITTER 

“Laat ons de 
schoonheid van onze 
hobby niet afpakken 
door een paar verd-
waalde zielen die van 
niet beter weten.”
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In maart ... 2019
Beste vrienden R’s en AR’s, 

Beste entourage en iedereen die de arbitrage ge-
negen is, 

Het is zover... : maart 2019! Niet alleen een school-en 
academiejaar zien het einde in zicht, maar ook de 
voetbalcompetities	stevenen	af	op	een	definitieve	
plooi.

Niets onheilspellends aan deze periode van het jaar 
zou je zo denken. Na enkele schuchtere winterprik-
ken komen toch alleen maar zonnige vooruitzichten? 
Samen met familie er even op uit in de natuur, 
even loslopen op training, genietend van een goed 
seizoen. Prima vooruitzichten dus. 

Maar	ook	hier	zijn	rechtgeaarde	refs	en	assistenten	
voor beducht!

Wetend dat de diverse competities stilaan qua match-
en érg belangrijk zijn; zowel naar promoveren als 
naar eindrondes toe, en ook naar degradatie... R’s 
en AR’s,  wees op jullie hoede, want :  ‘Als de vos de 
passie preekt: boer pas op je ganzen.’

Over ‘passie’ gesproken. Ga erop na hoeveel sei-
zoenen	jij	nu	al	fungeert	als	officieel	lid	van	de	
KBVB; voor sommigen betekent dit straks zelfs 
een uitgereikte erkenning, en voor anderen blijkt 
deze vaststelling als een aangename douche bij de 
constatatie van het niveau dat nu al werd bereikt.

Dit bereikte niveau dient beschouwd als een genoeg-
doening.	Maar	zo	zit	iemand	met	positieve	ambitie	
niet in mekaar. Die wil verder bewijzen wat hij/zij in 
zijn/haar mars heeft. En die hoopt op, naast ‘bes-
tendiging’ op nog meer. En terecht! Het sportieve 
verleden leert dat dergelijke ingesteldheid ook ‘loont’.

Weet je bovendien nog wat? 

Net zoals in een wielerwedstrijd (zij het een Ronde 
van Vlaanderen of een Parijs-Roubaix) zijn er  
eveneens waardevolle seingevers nodig  (heb het 
niet over mensen langs de lijn in het voetbal, dan wel 

over	vrijwillige	en	officiële	medewerk-
ers van de koers), zijn er renners van dienst (hoe 
hoger het niveau, hoe hoger de beloning), en zijn er 
officials	in	de	provinciale	KBWB-koersen	die	moeten	
waken over een correct verloop van een wedstrijd 
‘on-the-road’. In voetbaljargon uitgedrukt betekent 
dit	dat	er	inderdaad	topaffiches	zijn	qua	wedstrijden,	
zowel van hoog tot iets minder laag. Dat er op het 
ene veld al eens grotere sterren rondlopen als op 
het andere kan wel zijn (en gelukkig maar, want dan 
moesten we als geaarde voetballiefhebber ieder 
weekend naar Engeland, Spanje of Parijs). En dat die 
op voetbalvlak  hoger aangeschreven evenementen 
geleid worden en/of geassisteerd door scheidsen en 
vlaggenmannen die hun strepen hebben verdiend 
is nogal wiedes en terecht...

En toch is het in de provincie dat een wielrenner 
start, dat de eerste goal wordt gescoord. Om maar 
te zeggen: de inzet van iedereen op het gebied van 
arbitrage is lovenswaardig en belangrijk in het ge-
heel. Alleen dàn wordt een héchte ketting gevormd 
waarbij iedere schakel bijzonder belangrijk blijkt.

Wees van één ding overtuigd: zonder jouw schakel 
in de arbitrage breekt straks een ketting, en dat kun 
jij je R en AR heus niet permitteren.  

Vooral dat laatste wens ik jullie van harte toe: een 
attentief arbitreren!

Beste en sportief ambitieuze groet,

RONY CALLEWAERT 
REFEREE OBSERVER  
WEST-VLAANDEREN

RONY’S CORNER
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COLUMN 1926
Nota voor de jonge, talentvolle scheidsrechter.
Sterk arbitreren is meestal voorkomen. Dicht volgen en in de wedstrijd zitten, zal u toelaten goede 
beslissingen te nemen.

Het	zal	ook	gebeuren	dat	u	niet	alleen	fouten	zal	moeten	fluiten,	maar	ook	sanctioneren.	

Ik zal hier vanuit mijn ervaring enkele raadgevingen geven: 

wanneer	er	zich	een	situatie	voordoet,		waarvan	U	vindt	dat	er	niet	alleen	moet	gefloten	worden	voor	
fout, maar dat zich ook een disciplinaire sanctie opdringt, dan kies ik bij voorkeur voor de volgende 
handelswijze:

De	S.	spurt	naar	de	plaats	van	de	fout,	terwijl	hij	een	duidelijk	luid	fluitsignaal	geeft.	

Hij	geeft	tevens	samen	met	zijn	fluitsignaal	de	richting	van	de	herneming	aan.	Dit	moet	gebeuren		
met de dynamiek van een jonge sportieve mens en niet met de gelatenheid van een ongeïnteresseerde 
student. 

Samen met het hiervoor vernoemde, moet het volgende gebeuren: 

de S. moet de dader goed in de gaten houden en vooral kijken naar zijn rugnummer. Hij moet tevens 
voorkomen  dat er zich revanches voordoen van de tegenstrever. Belangrijk is hier dat de dader niet 
ontsnapt	door	zich	te	mengen	onder	de	ploeggenoten	terwijl	de	S.	zich	bekommert	over	het	slachtoffer.	
Als	je	naar	het	slachtoffer	kijkt,	zullen	de	ploegmaten	van	het	slachtoffer	de	kaart	komen	vragen	voor	
de dader, die zich ondertussen tussen zijn ploegmaats heeft verborgen.

Sta de verzorging toe en doe aansluitend het nodige voor de disciplinaire sanctie want de S. kent al het 
nummer van de dader. (hij moet hem niet meer zoeken)

Wanneer met assistenten gearbitreerd wordt, is het de taak van de assistent om de S. bij te staan en 
te helpen door o.m. het nummer van de dader te melden. Hij mag niet zeggen dat hij het niet weet. Hij 
moet maken dat hij het weet.

Laat	u	niet	beïnvloeden	door	de	houding	van	de	bank	(reservespelers	en	officiëlen).	Misschien	beïnvloedt	
hun gedrag uw beslissingen niet, maar het gedrag van de bank beïnvloedt wel de algemene sfeer. Daar 
moet u een stokje voor steken. Het is niet goed om de controverse op te zoeken maar het is evenmin 
goed om de bank toe te laten met u te lachen en het u moeilijk te maken.

U kunt 1x tussenkomen met het woord en aan de oudere persoon op de bank zeggen dat grootvader 
rustig moet blijven, maar de volgende keer moet u discretionair tussenkomen d.m.v. een kaart of ver-
wijdering uit de neutrale zone.

U helpt beslist uw zaak niet vooruit door niet tussen te komen. Het zal niet koelen zonder blazen;  
integendeel, het zal van kwaad naar erger gaan als u niet ingrijpt.

Aan de S. en eventueel zijn assistent om de grens te trekken.

DANNY ROOSE - ERE VOORZITTER
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EVEN VOORSTELLEN...
Lawrence Visser en Jo De Weirdt

Lawrence Visser is één van onze huidige internationale 
topscheidsrechters en komt op maandag 11 maart 
2019 naar onze favoriete Bistro Van Gogh om ons 
te vertellen over zichzelf en zijn carrière. Bovendien 
neemt hij ook zijn vaste assistent – Jo De Weirdt – mee 
om ons een masterclass te geven rond teamwork. 
Samen met Jo is hij gestaag aan het timmeren aan 
zijn	weg	naar	boven.	In	België	floot	hij	ondertussen	
alle topwedstrijden en is het uitkijken naar zijn vol-
gende stappen op het internationale toneel.  

Lawrence werd geboren op 18 december 1989 in 
Lommel	en	groeide	op	in	Merksplas.	Hij	speelde	er	
bij	het	lokale	SK	Merksplas	en	droomde	toen	al	van	

eerste nationale. Zijn vader bracht hem echter met de voeten op de grond en zei dat dit als voetballer 
waarschijnlijk niet zou lukken.  Enkele jaren later kreeg hij op zijn veertiende een papiertje van zijn vader 
waarop stond: word scheidsrechter! Hij vond het toen nog te vroeg omdat hij nog te graag voetbalde. 
Maar	toen	hij	een	jaar	later	op	de	bank	belandde	bij	de	knapen	van	Merksplas	heeft	hij	(gelukkig)	toch	
de stap gezet. 

Achteraf gezien de beste zet uit zijn nog jonge leven. In een mum van tijd klom de talentvolle Visser op 
doorheen alle jeugdreeksen en ook bij de eerste ploegen liep het als een trein. Zo maakte hij op 24-ja-
rige	leeftijd	zijn	debuut	in	de	Jupiler	Pro	League	op	16	augustus	2014	in	KV	Oostende	vs	KV	Mechelen.	
Ondertussen is Lawrence uitgegroeid tot een absoluut vaste waarde in eerste klasse, hij werd ook in-
ternationaal scheidsrechter, semi-prof en is ook één van onze videorefs.  

Lawrence hecht veel belang aan teamwork en goede afspraken en werkt daarom ook al enkele jaren 
samen met een vast team. Jo De Weirdt is er al vanaf het begin bij en komt op maandag 11 maart mee 
naar Bistro Van Gogh om ook bij het luikje van de assistent-scheidsrechter stil te staan. 

Wij zijn alvast overtuigd van de vele talenten van Lawrence want je zal merken dat hij naast scheidsrech-
ter ook een uitstekende verteller is. Zijn job als accountmanager bij Proximus zal hier waarschijnlijk ook 
wel voor iets tussen zitten. 

Afsluiten doen we met een inspirerende zin die elke talentvolle scheidsrechter boven zijn bed zou moeten 
hangen. Ze komen niet toevallig uit Lawrence zijn mond. 

“Hard werken! Dat zijn echt de gouden woorden. En vooral ook open minded zijn, veel leren van mensen 
die in je geloven en aan de slag gaan met de feedback die je krijgt. Als je enkel gelooft in je eigen pad, 
dan geraak je nooit op het hoogste niveau. Het is keihard werken maar het loont.” 

Wij kijken er alvast ongelooflijk naar uit! Jullie ook?

(Foto R. Declerck)
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Op zaterdag 18 mei 2019 trekt een bus vol KVSOO’ers er weer op uit. Jaar na jaar proberen we als bestuur 
een mooie dag in elkaar te steken met voor ieder wat wils. Hieronder kan je het programma vinden.  
Concrete informatie om in te schrijven vind je op de volgende pagina

 

08:00

Verwelkoming aan Bistro Van Gogh. Start zoektocht: ‘Ik wil 
mee op daguitstap’. Formule: de deelnemers gaan aan de 
hand van tips (foto’s, omschrijvingen, raadsels … ) op zoek 
naar de locatie waar de bus vertrekt.Op hun zoektocht naar 
de	bus	is	er	een	glas	fruitsap,	een	tas	koffie	en	twee	boter-
koeken voorzien.

09:45 Vertrek bus op locatie X naar Nieuwpoort

10:30

Inscheping op de Seastar in Nieuwpoort voor het IJzertocht 
arrangement De Strooper. Samen ontdekken we de charmes 
van	de	Westhoek	en	genieten	we	van	de	finesses	van	haar	
streekproducten.Tijdens de vaart midden de Vlaamse pol-
ders	genieten	we	van	geurige	koffie	met	een	assortiment	
van Destrooper koekjes. (Ook de mogelijkheid om een pittig 
streekbiertje te drinken)

12:30 Aankomst in Diksmuide met een streekeigen broodjeslunch 
aan boord. (drank bij de broodjeslunch is NIET inbegrepen)

13:30 Vertrek met de bus van Diksmuide naar Lo.

14:00

Bij aankomst in het pittoreske Lo doet de meester-koekjesbak-
ker van Destrooper ons watertanden. We brengen een bezoek 
aan het bezoekerscentrum van Destrooper met een gids.

In het bezoekerscentrum wandelen we door het rijke 
verleden van Jules Destrooper en komen we te weten hoe de 
koekjes precies gebakken worden. We komen alles te weten 
over de oude familierecepten en de huidige productiepro-
cessen. We krijgen natuurlijk ook de gelegenheid om het 
koekjesgamma uitgebreid te proeven.

16:00 Vertrek met de bus aan het bezoekerscentrum Destrooper 
naar Watou.

DAGUITSTAP 2019  zaterdag 18 mei 2019  
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JE KAN JE NU INSCHRIJVEN OP ONZE WEBSITE
WWW.KVSOO.BE/DAGUITSTAP2019

16:30

Bezoek aan brouwerij St.Bernardus in Watou.

De brouwerij onderging de laatste jaren een grondige 
gedaanteverandering.	Met	de	aanleg	van	het	hoppeveld	vlak	
naast de brouwerij, de bouw van nieuwe magazijnen, een 
authentiek degustatiezaaltje werd de brouwerij vervolledigd.

Met een geschenk voor iedere bezoeker!

Programma zie website.

18:00 Vertrek met de bus vanuit Lo naar Avanco Adventure in Aal-
beke.

19:00

Aankomst in Aalbeke en start teambuildingactiviteit ‘Avanco 
Extreme Referee Challenge’. Heel leuke activiteit en haalbaar 
voor iedereen.  De activiteiten zijn zo opgebouwd dat ieder-
een zich wel kan nuttig maken en bewijzen, de ene is sterk 
terwijl de andere slim is…Alles is nodig in het team. Elk kan 
zijn of haar kwaliteiten aan bod laten komen en streven naar 
de overwinning.

20:30
Barbecue in het saloon van Avanco beach! Bij mooi weer kun-
nen we ook buiten zitten aan het strand.

Formule  Barbecue zie website!

22:00

Vertrek de bus aan Avanco Aalbeke naar Oostende.

Op de bus sluiten we af met ‘Grote KVSOO tombola’ onder 
leiding van ons tombalameisje Tahnee!

Aankomst	voorzien	om	23:00

Praktisch
Leden van de vriendenkring + partner / kinderen betalen 60 euro per 
persoon. Niet-leden en andere vergezellende familieleden: 85 euro 
per persoon. Het inschrijvingsgeld kan gestort worden op ons rek-
eningnummer: BE52 7512 0717 9209 met mededeling “DAGUITSTAP 
2019	–	NAAM	+	AANTAL	PERSONEN”.

15
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#Karting
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IN ‘T KORT
KARTING
Op woensdag 20 februari gingen we karten in Kortrijk. 12 enthousiaste 
leden streden voor de eerste plaats op het circuit van World Karts in 
Kortrijk.	In	de	“Mini	Grand-Prix”,	werd	er	eerst	12	minuten	gereden	voor	
de plaatsen in de startgrid. Nadien startte de wedstrijd waarin ongeveer 
9 rondjes afgelegd werden. Jori Torreele startte en eindigde als eerste 
in een mooie tijd, gevolgd door Joachim Huyghebaert (snelste ronde) en 
Jan boterberg. Voor herhaling vatbaar! Foto’s vind je in onze fotogalerij.

3  NIEUWE LEDEN VOOR DE KVSOO! 
Aaron	Debacker,	 Christoff	Van	Goethem	en	Bart	Bouton	 slaagden	op	
zaterdag	 23	 februari	 voor	 hun	 examen	 Kandidaat-Scheidsrechter.	 Dit	
onder toeziend oog van Rony Callewaert, Joachim Huygebaert en Kevin 
Debeuckelaere. Ze gaan de komende weken op pad samen met hun pe-
ter. Bart is trouwens niet aan zijn proefstuk toe, hij herlanceert zijn car-
rière en fantastische hobby als scheidsrechter.
De KVSOO wenst alle nieuwe leden veel succes toe. 

MARC DESCHUYTTER LID VAN VERDIENSTE!
Afgelopen week werden een aantal West-Vlaamse refs in de bloemetjes 
gezet.	 Zo	 ontving	 onder	 andere	 ook	Marc	 Deschuytter	 zijn	 oorkonde	
voor Lid van Verdienste.
Van	harte	proficiat	aan	alle	betrokken	refs	én	in	het	bijzonder	aan	Marc!

TUSSENSTAND MVR
De “most valuable referee” wordt dit jaar verkozen om onze trouwe 
leden te belonen voor hun actieve deelname aan onze verschillende 
activiteiten. Op trainingen, vergaderingen en andere activiteiten kun-
nen	punten	verdiend	worden.	Op	het	einde	van	het	seizoen	is	de	MVR	
be-kend. 1 Jasper Vitse 600 - 2 Bart Zeebroek 599 - 3 Joachim Huyghebaert 547 - 4 
Thomas Sanders 526 - 5 Jan Boterberg 414 - 6 Yenley Demaker 369 - 7 Arjen Cordier 
312 - 8 Martijn De Langhe 270 - 9 Kevin Debeuckelaere 248 - 10 Kevin D’hondt 240

VOETBALWEDSTRIJD IEPER - KVSOO
Op woensdag 20 maart trekken we opnieuw onze voetbalschoenen aan 
voor een oefenwedstrijd tegen de vriendenkring uit Ieper. Dit keer is 
Ieper de gastvrije ploeg, en nodigt ons uit op het terrein van Voormezele. 
Mee	voetballen?	Onze	captain	Kevin	Debeuckelaere	noteert	alvast	jullie	 
namen. Coach Sanders controleert alvast het huidige vormpeil op de 
komende trainingen op woensdag! Afspraak om 18u stipt aan Bistro Van 
Gogh.

DE NACHT MET BRUGES SWAN PATROL
Tussen	de	 reguliere	competitie	en	de	play-offs	kunnen	we	 feesten	bij	
onze Brugse vrienden! De Nacht wordt deze keer omkaderd door cover-
band	Bruges	Swan	Patrol!	Verderop	vind	je	de	affiche.
De	avond	start	zoals	de	voorgaande	jaren	met	een	lekkere	hap	om	18.30.	
Dit jaar is er een heus steakfestijn met Chateau Briand á volonté. Rond 
21u trapt Bruges Swan Patrol de echte party op gang.
Inschrijven kan via een lid van de Brugse vriendenkring (www.kvbs.be)

18 

https://fotogalerij.kvsoo.be
http://www.kvbs.be


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

WEKELIJKSE TRAININGEN
De wekelijkse trainingen zijn volop aan de gang. Hou bij slecht weer 
zeker onze gekende kanalen in de gaten voor eventuele afgelastin-
gen! 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?

?
Sponsor worden?
contact@kvsoo.be

MA 11/03 Ledenvergadering

WO 20/03 Ieper - KVSOO (Voormezele)

ZA 23/03 Nacht WVL Ref (Brugge)

MA 08/04 Ledenvergadering

MA 06/05 Ledenvergadering

ZA 11/05 Finaledag (Brugge)

ZA 18/05 Daguitstap

ZA 10/08 Fysieke testen Amateur 

ZA 24/08 Fysieke testen provincie

VR 30/08 PAV (Oostende!)

Agenda 2018 - 2019        www.kvsoo.be/agenda 

PRONOSTIEK MAART 
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 maart kun je alvast invullen op  
www.kvsoo.be/pronostiek.
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Heb je spijt van je beslissing om te stoppen als scheidsrechter, en kom 
je ooit terug?

Ik heb helemaal geen spijt van mijn beslissing maar ik kijk wel nog vaak terug op de leuke jaren die ik 
beleefd heb op en naast het veld.

Wat is het leukste dat je ooit als ref hebt meegemaakt ?

Mijn	debuutwedstrijd	met	assistenten	op	het	Paastornooi	van	KV	Oostende.	Ik	heb	daar	veel	bijgeleerd	
en fantastische momenten beleefd met de andere collega’s. 

Wat is het dieptepunt geweest in je arbiter carrière ?

Het	falen	van	mijn	promotie	naar	2e	provinciale	door	in	de	laatste	minuut	een	buitenspel	fase	te	fluiten	
en die te laten hernemen op de andere speelhelft. 

Wat betekent de KVSOO voor jou ?

De KVSOO is voor mij méér dan een vereniging voor scheidsrechters. Ik heb er vrienden voor het leven 
aan over gehouden. 

Ben je een voorstander van de VAR ? 

Ik heb gemengde gevoelens bij de VAR,  zo werd in de Champions League wedstrijd tussen Ajax en Real 
Madrid	het	doelpunt	van	Nicolas	Tagliafico	(Ajax)	afgekeurd	terwijl	Thibaut	Courtois	niet	eens	besefte	
wat er allemaal aan de hand was. In sommige gevallen is de ingreep van de VAR te theoretisch en zullen 
de	discussies	blijven.		Maar	aan	de	andere	kant	zijn	er	ook	al	veel	correcte	beslissingen	genomen,	dus	
ik ben benieuwd naar de toekomst.

Wie is voor jou momenteel de beste ref op de Belgische velden ?

Ik kijk zelden wedstrijden van de Jupiler Pro League, en als ik daarvoor de tijd heb dan kijk ik graag naar 
de wedstrijden van Jan Boterberg.

HET VUUR AAN DE SCHENEN

In de rubriek “het vuur aan de schenen” krijgt een lid van onze vrien-
denkring steeds 10 vragen voorgeschoteld.  En als toetje mag hij/zij zelf 
iemand anders het vuur aan de schenen leggen …

Bij Dean Praet

21



Stel dat Patrick een nieuw arbiter truitje op de markt zou brengen. In welke kleur zou je de Bel-
gische scheidsrechters dan graag zien rondlopen ?

Ik zou kiezen voor een wit truitje met zware verticale strepen. Bijvoorbeeld de truitjes zoals de scheidsrech-
ters in de Amerikaanse sporten.

Je werd nog niet zo heel lang geleden voor het eerst papa. Hoe heeft je dat je leven en jouw per-
soon veranderd ?

Emma heeft ons leven helemaal veranderd, eigenlijk staat alles in het teken van ons dochter en genieten 
we van alle kleine dingen samen. Als persoon ben ik rustiger geworden en een beetje overbezorgd.

Vanwaar jouw grote liefde voor Real Madrid ? 

De	Champions	League	finale	in	het	jaar	2000	tegen	Valencia	was	de	directe	aanleiding..	Ik	herinner	
me	het	beeld	dat	Raúl	González	die	vanaf	de	middenlijn	alleen	door	ging	en	de	3-0	scoorde.	Sinds	dat	
memorabele moment ben ik de Koninklijke gaan volgen. 

Twee	seizoenen	later	stonden	ze	opnieuw	in	de	finale	tegen	Leverkussen	met	het	legendarische	doelpunt	
van Zinedine Zidane op voorzet van Roberto Carlos. De liefde is elk seizoen blijven groeien, met ups and 
downs.	Volgende	maand	betreed	ik	voor	de	3e	keer	het	Santiago	Bernabéu	stadion.	

Wie wil je het vuur aan de schenen leggen en wat wil je hem/haar vragen ?

Ik wil graag Ashly Braeckevelt het vuur aan de schenen leggen.  Hij is al vele jaren een vaste waarde in 
eerste provinciale en wat mij betreft  een talentvolle scheidsrechter. Waarom zet hij de stap niet de naar 
de nationale reeksen waar er veel collega’s zouden kunnen bijleren van hem ?

RICHARD DOEVEN 
HUISJOURNALIST
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#Kustreffie
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PRONOSTIEK
Geef nu je pronostiek in voor maart op www.kvsoo.be/pronostiek, of geef onderstaand antwoord-
formulier in op de volgende ledenvergadering. 

Je pronostiek indienen kan tot de aftrap van de eerste wedstrijd.

De tussenstand vind je op de website!

KV Oostende - Anderlecht

Charleroi - KAS Eupen

Standard - Waasland Beveren

Zulte-Waregem - Racing Genk

Club Brugge - Moeskroen

Sint-Truiden - AA Gent1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Aantal doelpunten

Jupiler	Pro	League	-	17/03/2019 Naam:
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DE KUSTREFEREE

Jaargang	93	-	Maart	2019

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

#FORZAKVSOO

28 


	Inhoud
	Vergadering
	Woordje V/D Voorzitter
	Rony's Corner
	Column 1926
	Even voorstellen...
	Daguitstap 2019
	#Karting
	In't kort
	Agenda 2018-2019

	Het vuur aan de schenen
	#Kustreffie
	Pronostiek
	Colophon

