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HUGO BROOS komt naar
de KVSOO!
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Vergadering
Maandag 8 april - 20u00
Welkom om 19u45
Woordje van de voorzitter
KVSOO Nieuws
Mededelingen Bureau Arbitrage
Referee Channel
Pauze
Gastspreker: Hugo Broos
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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,
Het is bijna niet te geloven dat we straks al toe zijn
aan onze vergadering van april. Zit de organisatie
van de PAV er voor iets tussen? Is het de drukte van
de kalender op dit moment? Geen idee eigenlijk,
maar op dit moment lijkt alles wel héél snel te gaan.
Op het hoogste niveau draait de apotheose in de
vorm van de play-offs ondertussen op volle toeren.
Het halveren van de punten zorgde voor heel wat
spanning.
Voor- en tegenstanders
zullen uiteraard hun mening
wel blijven hebben. Als je ’t
mij vraagt, vond ik het oude
systeem correcter. Uiteraard
spelen hierin heel wat andere
factoren mee. Ik vermoed dat
vooral heel wat commerciële
partners voordeel halen uit de
gewijzigde aanpak.

evidentie om interessante sprekers
te strikken en het verhaal van een internationale ref
kunnen beluisteren in je eigen stad is absoluut een
voorrecht. Ik ben ervan overtuigd dat alle aanwezigen
minstens één tip konden oppikken om zelf toe te
passen, hetzij in de voorbereiding naar, hetzij tijdens
de eigen wedstrijden.
Ook in het amateurvoetbal en bij de jeugdafdelingen
breken de weken van de waarheid aan.
Als ref had ik twee keer de kans om een ploeg
kampioen te zien spelen en
dat zijn twee herinneringen die
me nog steeds bijblijven. De
toenmalige scholieren van KVV
Oostduinkerke en de eerste
ploeg van KFC Varsenare
waren voor mij de feestende
ploegen.

“Ondertussen blijven

we hard werken aan
de organisatie van de
Provinciale Algemene
Vergadering.”

Ook voor scheidsrechters
van het hoogste niveau begon met de play-offs
het serieuze werk. De ogen van de pers en de
voetbalsupporters zullen ook straks weer extra
meekijken naar de prestaties van onze 1A- refs en
AR’s. Ik wens ze heel veel succes bij hun missie.
Laat ons hopen dat de focus vooral op de sportieve
prestaties van de verschillende ploegen blijft liggen.
Een aantal gewijzigde spelregels en het invoeren van
de buitenspellijn is een mooie extra uitdaging om
met onze arbitrage positief voor de dag te komen.
Ik reken erop dat we daar in slagen.
Eén van die refs die actief is in play-off 1 was in maart
nog te gast in de Oostendse vriendenkring. Als bestuur
waren we best wel wat ontgoocheld over de lage
opkomst die avond. Het is namelijk helemaal geen

Ik wens het jullie toe dat jullie
dat ook eens vanop de eerste
rij mogen mee maken.

Ondertussen blijven we hard werken aan de
organisatie van de PAV. Op onze volgende
bijeenkomst volgt opnieuw een interessante update;
er werd gevoetbald ( én overtuigend gewonnen) en
we maken ons op voor de komst van de trainer van
KV Oostende.
Jullie merken het. Er is weer veel gebeurd!
Veel leesplezier alvast met deze kustreferee en
graag afspraak op maandag 8 april

BART ZEEBROEK
VOORZITTER KVSOO
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RONY’S CORNER
Symbool van een toren...
30 jaar lang heb ik ‘in een vorig leven’ (gezegde dat ik
diverse keren mocht aanhoren bij vormingen, zowel
intern als extern) als uitleg voor klanten, menigmaal
illustratief een toren getekend op een blanco blad
papier. Vooral dan als het een adviserend gesprek
over beleggingen betrof.
Het was steevast de afbeelding van dié op de linkeroever van de Seine in het 7de arrondissement
in Parijs.
Omwille van ‘op straffe van boete-publicatie’ kan
ik jullie anno april 2019, helaas geen afbeelding
van deze toren geven, maar zoek het even op in
de computer: er is maar één toren die aan deze
criteria voldoet.
Het is inderdaad een metalen constructie, destijds
tijdelijk bedoeld voor een wereldtentoonstelling (zo
is er ook nog één staande gebleven in Brussel, zij
het dan in lagere bollen-vorm), maar nog steeds de
tand des tijds trotserend.
Een rappe ref is al vanaf mijn 2de alinea mee...
Kwamen destijds (niet alleen vanuit het Oosten, maar
soms ook veelal wél) wélmenende en nieuwsgierige
mensen om advies over ‘hoe die hoge winsten te
bereiken’, dan was mij pen en tekening verklarend.
Start met een stevige basis, en mik niet diréct op
het hoogste. Alleen stevige steunders torsen straks
een iets hoger niveau. Start (in bancaire termen
uitgedrukt) met een veilige belegging. Zij het dan
nog ook zoekend naar het meeste rendement, maar
steeds met kapitaalsgarantie. Laat je daarbij het
hoofd niet op hol brengen door adviezen die op 5

jaar (of huidig nog langer) énkel die
garantie bieden. Ga daarbij soms in beperkte mate
je eigen keuze achterna (je zal wel zien), maar in
beperkte mate vooral... Van beleggingen dien je
niet wakker te liggen!
Wees ook indachtig dat het 2de platform van bedoeld gebouw in Parijs niet toegankelijk is via de
trap. Enkel de lift biedt daar toegang toe.
Eveneens met de lift beland je op een hoger niveau,
en krijg je een beter zicht over de stad. Met de trap
kun je eveneens vanaf 2de platform, indien je geen
hoogtevrees hebt. Want ‘hoge torens vangen straks
ook veel wind’...
Sedert oudejaarsavond 2000 tot op heden knipperen vanaf dan van 21 tot 24 uur lichtjes langs die
metalen staanders omhoog.
Ik hoop dat je dit summier bancair advies naar
waarde weet te schatten en vooral ook kan vertalen
naar jouw arbitrage toe.
Voor ik het vergeet (maar dat ben ik geenszins): er
zijn inderdaad mensen die meteen de kans tot een
duur ticket nemen. Reden is dat zij vertrouwen in
hun kunnen en waarde en zich daarvan toekomstgericht bewust van zijn. En terécht! Zij sparen immers
kosten noch moeite vooral.
Onnodig te zeggen, dat iéder lichtje zijn dienst zal
hebben bewezen aan die inderdaad hoge toren.
Go for it, jullie àllen!!!

RONY CALLEWAERT
REFEREE OBSERVER
WEST-VLAANDEREN
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COLUMN 1926

De arbitrage gaat kapot aan techniciteit.
Ik heb het van in den beginne allemaal meegemaakt. Ik herhaal dat het altijd iets was.
De bestraffing van de spelers was niet voor iedereen hetzelfde, werd beweerd. Het was
altijd de tegenstander die bevoordeeld of minder benadeeld werd. Het waren ook altijd de grote(?)
ploegen die bevoordeeld werden. Club Brugge vond zich altijd benadeeld t.o.v. Anderlecht. Gent voelde
zich benadeeld t.o.v. Club Brugge etc… Daarom moest alles geobjectiveerd worden. Zeg maar het begin
van veel onheil. Men begon strafschoppen te vergelijken uit verschillende wedstrijden. Ook gele en rode
kaarten werden vergeleken om toch maar te bewijzen dat de eigen ploeg werd benadeeld. Men ging echter
voorbij aan het recht en de plicht van arbitrage door een neutraal persoon, de scheidsrechter. Appels
en peren werden bijeen gegooid om toch maar het eigen gelijk te bewijzen. Ook de pers deed zijn duit
in het zakje, niet gestoord door grote hersenactiviteit, maar behept met een grote drang naar sensatie.
Vervolgens moest het strenger. Vooreerst voor de tegenstrever, maar de overtredingen van de eigen
ploeg waren meestal het resultaat van toevalligheden en zeker niet van de wil. Men streeft er echter
naar om geen discussie meer te hebben. Ach, ik heb compassie met de simpele duiven. Discussie komt
er wanneer er zich een partij benadeeld voelt. Maak maar regeltjes om aan ieders wensen enigszins
tegemoet te komen. Tevredenheid zal niet alom bereikt worden. Maar moet dat?
Als ik hoor wat allemaal moet meetellen om een rode kaart te geven, dan zeg ik dat dit allemaal juist
beredeneerd is. Gemakkelijk te beoordelen na de beelden van de wedstrijd op de computer meermaals
bekeken te hebben. Je gebruikt er een paar Engelse termen voor en daarmee wint je beoordeling aan
kracht. Want dat is het nu juist: wanneer iemand zijn beslissing motiveert met een paar Engelse termen, lijkt het al vlug op dat hij goed gehandeld heeft. Hij heeft gehandeld volgens de zienswijze van de
opdrachtgever en daarom heet het een juiste beslissing. Dat die opdrachtgever ook oordeelt over de
kwaliteit van de scheidsrechter en zijn volgende aanduidingen en zijn klassement staat daarbij ook als
een paal boven water. Ietwat kort door de bocht misschien maar  toch belangrijk om te beseffen: wiens
brood men eet, diens woord men spreekt.
Gans de manier van denken in en over voetbalarbitrage staat bol van het steeds maar betrachten van
objectiviteit. Dat is een streven naar het alles zaligmakende. Dit is echter met regeltjes over techniciteit
onbereikbaar. Net zoals er spitsen zijn die onorthodox kunnen scoren zoals Gerd Muller destijds bij de
nationale ploeg van Duitsland; met de heup, met het achterwerk, met zijn dijen of met de knie, zo zijn er
ook scheidsrechters die als men hen de vrijheid zou gunnen ook beslissen op onorthodoxe wijze maar
toch aanvaard worden. Nu worden zij in een carcan geduwd en moeten ze gerobotiseerd beslissen. Is het
nog nodig dat er een mens arbitreert, wanneer de roep om juistheid zo groot is. Het is technisch mogelijk
om een robot te laten arbitreren. Hij zal beslist uitvoeren wat de programmeurs voorzien hebben, al
zullen zijn billen wellicht niet zo zonnebankbruin zijn. Natuurlijk heeft de bond dan al die members voor
het referee departement niet meer nodig. Geen problemen meer? Dat zou je kunnen denken.
Misschien zou een of andere hacker er kunnen voor zorgen dat de robot andere opdrachten krijgt van
bvb. een of andere ploeg. Misschien ligt de oplossing toch bij een menselijk specimen die mag oordelen
zonder dat men hem teveel geprogrammeerd heeft. De laatste vergadering met de heer Visser- internationaal scheidsrechter leverde mij ten volle het bewijs. Die man bewees een en al positiviteit te zijn
en doordrongen van zijn plicht. Er is echter niet alleen die manier van leiden, maar ook nog andere
manieren. Ik kijk daarvoor graag naar een Italiaanse scheidsrechter.
DANNY ROOSE - EREVOORZITTER
11

EVEN VOORSTELLEN...
Hugo Broos
Op maandag 8 april krijgen we het bezoek van niemand minder dan Hugo Broos.
Hugo Broos is een gewezen Belgische voetballer. Na een lange trainerscarrière in binnen- en buitenland,
werd hij in februari 2016 aangesteld als bondscoach van Kameroen. Een jaar later, op 5 februari 2017,
won hij met dat land het Afrikaans kampioenschap. Sinds maart 2018 is hij sportief directeur van KV
Oostende. Momenteel combineert hij die functie ook met het trainerschap.
Hugo komt er vertellen over zijn carrière als speler en trainer en brengt daarbij ongetwijfeld heel wat
ervaring en anekdotes mee.
Alweer een avond om niet te missen dus!

Foto’s - Wikimedia Commons
Bert Verhoeff / Anefo [CC BY-SA 3.0]
Дмитрий Садовник [CC BY-SA 3.0]
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DAGUITSTAP 2019

zaterdag 18 mei 2019

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

14:00

16:00

14

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 productieprocessen. We krijgen natuurlijk ook de gelegenheid om het
koekjesgamma uitgebreid te proeven.
Vertrek met de bus aan het bezoekerscentrum Destrooper
naar Watou.

Bezoek aan brouwerij St.Bernardus in Watou.

16:30

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 Aalbeke.

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 iedereen 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 kunnen we ook buiten zitten aan het strand.
Formule Barbecue zie website!
Vertrek de bus aan Avanco Aalbeke naar Oostende.

22:00

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 rekeningnummer: BE52 7512 0717 9209 met mededeling “DAGUITSTAP
2019 – NAAM + AANTAL PERSONEN”.

JE KAN JE NU INSCHRIJVEN OP ONZE WEBSITE
WWW.KVSOO.BE/DAGUITSTAP2019
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#TeamVisser

17

IN ‘T KORT
LAATSTE TRAINING OP 22 MEI
Op woensdag 22 mei staat de laatste wekelijkse training gepland. We
spreken nadien samen af op een locatie nabij om samen nog eens te
klinken op het voorbije trainingsjaar en aansluitend iets te eten. (later
meer info)
De trainingen hervatten terug op de Schorre op woensdag 17 juli 2019.
Hou de gekende kanalen in de gaten voor eventuele strandtrainingen of
dijklopen voordien.
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 kunnen
punten verdiend worden. Op het einde van het seizoen is de MVR bekend. De tussenstand: 1) Jasper 700ptn. 2) Bart 699ptn. 3) Thomas
666ptn. 4) Joachim 647ptn. 5) Jan 454ptn
EERSTE WEDSTRIJDEN VOOR ONZE NIEUWE LEDEN
Aaron Debacker, Christoff Van Goethem en Bart Bouton zijn ondertussen gestart met hun eerste wedstrijden, vergezeld door peters Joachim,
Arjen en Yvan!
Ze zijn alvast goed van start gegaan. Binnenkort gaan ze ook alleen op
pad. Veel succes jongens!

#PAVAANZEE
Jullie hebben ongetwijfeld al gehoord van de #PAVAANZEE. De Provinciale Algemene Vergadering wordt dit jaar door de KVSOO georganiseerd
op vrijdag 30/08/2019. Helpende handen zijn welkom. Sluit gerust aan
bij de volgende werkgroep op maandag 29/04, of geef ons door als je wil
meewerken op deze fantastische dag / avond. Onze promotiecampagne
is alvast op gang geblazen. Je kan het allemaal volgen op Facebook, of op
www.kvsoo.be/pavaanzee.
FINALEDAG 11 MEI (BRUGGE)
op 11 mei ontvangt de Brugse vriendenkring ons voor de Finaledag in StKruis Brugge. Het jaarlijkse tornooi laat verschillende vriendenkringen
strijden voor de eer. De loting is nog niet bekend. Verder wordt er over
de middag ook lekkere pasta voor de prijs van 10€ voorzien.
Meer info kunnen jullie vinden op het Facebookevenement van de vriendenkring van Brugge, en binnenkort ook op onze website. Wil je meespelen? Hou dan deze dag vrij, en laat het ons weten voor 25 april!

?

Sponsor worden?
contact@kvsoo.be
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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 afgelastingen! 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 APRIL
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 april kun je alvast invullen op
www.kvsoo.be/pronostiek.

Agenda 2018 - 2019

			

www.kvsoo.be/agenda

MA 08/04

Ledenvergadering

WO 22/05

Laatste training met etentje

MA 29/04

Werkgroep PAVaanZee

WO 17/07

Eerste training (Schorre)

MA 06/05

Ledenvergadering

ZA 10/08

Fysieke testen Amateur

ZA 11/05

Finaledag (Brugge)

ZA 24/08

Fysieke testen provincie

ZA 18/05

Daguitstap

VR 30/08

PAV (Oostende!)
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OOSTENDSE REFS HALEN KNAPPE
UITZEGE
KVSIPO - KVSOO 3-5.
Twee flashbackjes naar woensdagavond 20 maart:
- 21u35: Een glunderende en nog bezwete Kevin Debeuckelaere (ook wel de KDB van den Aldi genoemd)
stuurt apetrots de uitslag van de wedstrijd tussen de KVSOO en de Ieperse concullega’s door via sociale
media. Geheel tegen zijn gewoonte in worden de doelpuntenmakers expliciet vermeld. Onze KDB scoorde immers drie keer.
- 21u45: een fris gewassen Thomas Sanders wandelt met een voldane glimlach van oor tot oor de kantine
van Voormezele binnen. In plaats van eerst een drankje te bestellen om zijn vochtverlies te compenseren
loopt hij meteen richting verslaggever. Hij drukt er zijn bezorgdheid uit dat zijn prestatie toch voldoende
in de spreekwoordelijke verf zal worden gezet. En of de verslaggever eventueel de woorden “de metronoom op het middenveld” kon gebruiken als adequate beschrijving.
U merkt het beste lezer, het was een vreemde avond in de Westhoek aan de vooravond van de eerste
weerkundige lentedag.
KVSOO trok nochtans gehavend en met amper 12 spelers naar Voormezele. Vaste waarden Arjen Cordier
en Steve De Clercq hadden bondsverplichtingen en moesten trainen in Ingelmunster. Birger Janssens
belde ultiem af met buikgriep. Ook Demaker Yenley stuurde in laatste instantie zijn kat, al zijn hier verzachtende omstandigheden aanwezig. Volgens welingelichte bronnen werd zijn Tinderprofiel voor het
eerst in anderhalf jaar de juiste kant op geswiped en had hij een romantische date. Ervaren rokkenjager
Jori Torreele had voor deze eerste liefdeservaring van Yenley de communicatieset van de eveneens afwezige Jan Boterberg geleend, zodat hij vanop afstand via oortjes de date van de zenuwachtige Yenley
kon opvolgen en hem desgevallend coachen …Maar goed, dit alles leidt ons allemaal iets te ver, terug
naar de sportieve fait-divers van de avond.
Zo kent KVSOO sinds dit seizoen luxeproblemen in doel. Na Jelle Doeven hebben we met Christoff Van
Goethem een tweede volwaardige doelman in de rangen. Ver weg zijn de tijden dat de intussen vermaarde
Juan Boterosbergos zijn verdedigers de stuipen op het lijf joeg.
Coach Thomasinho kost voor een drie mans defensie, vormgegeven door Joachim Huyghebaert, Robbe
Doeven en Martijn de Langhe. De driehoek op het middenveld bestond uit Noah Helsmoortel , Kevin
Debeuckelaere en Thomas – de metronoom :) – Sanders . Op de flanken draafden de onvermoeibare
Jasper Vitse en Adnan Hakeem. Voorin mocht de jonge Aaron Debacker naar hartenlust zwerven rond
pivot Richard Doeven. Met de jong belegen Bernard De Langhe had KVSOO nog een ervaren wisselstuk
op de bank.
De Oostendse spionkop tot slot bestond uit Bart Bouton, waarvoor een welgemeende dank.
Vanaf het eerste fluitsignaal trok KVSOO het laken naar zich toe en dat resulteerde al snel in een eerste
doelpunt. Targetman Richard Doeven werd in de voeten aangespeeld, draaide zich knap vrij en stuurde
KDB het straatje in. Kevin kwam alleen voor de keeper en deed wat hij al jaren niet meer deed: scoren.
0-1 voor de kustboys.
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Kort daarop stuurde Robbe Doeven een lange bal richting Richard Doeven. Junior Doeven overschatte
de sprongcapaciteiten van senior, maar ook in de Ieperse defensie bleek geen Michael Jordan aanwezig.
Iedereen onder de bal door, waardoor de inlopende KDB de boulevard voor zich alleen had en de score
kon verdubbelen. Objectieve waarnemers spraken van een geniale schijnbeweging met het hoofd van
Richard Doeven. De verslaggever durft aan zoveel voetbalwijsheid van die objectieve waarnemers niet
te twijfelen.
De thuisploeg liet de oren niet hangen en probeerde tegen te prikken. Een communicatiefout aan onze
rechterkant leidde tot de 2-1.Het sein voor Oostende om het gaspedaal weer in te duwen en luttele
ogenblikken later kreeg KVSOO een vrije trap net buiten het strafschopgebied. KDB zette zich achter de
bal maar raakte de onderkant van de lat. Aaron Debacker en RichardDoeven leken goed gevolgd om de
rebound binnen te koppen maar dat was zonder onze metronoom gerekend. Thomas Sanders legde
Aaron pootje lap, duwde Richard neer en gebruikte zijn twee teamgenoten als een rode loper om zelf
binnen te koppen. 1-3 voor Oostende, Thomas zielsgelukkig.
Weer konden de refs Westhoek aansluiten, ditmaal na een penalty. Doelman Christoff Van Goethem
maakte een indrukwekkende kattensprong, helaas in de verkeerde richting.
KVSOO wou kost wat het kost met een dubbele voorsprong de rust in gaan en ditmaal kon Jasper de
ruimte in de rug van Richard benutten. Jasper Vitse ging op supersonische snelheid richting de thuisdoelman, die Jasper echter kordaat geen doorgang verleende. Jasper schreeuwde moord en brand en vroeg
een penalty, maar de scheidsrechter gaf goed voordeel en KDB scoorde zo zijn hattrick.
Met een 2-4 ruststand gingen de toeschouwers weltevreden hun dorst lessen in de kantine.
De tweede helft was minder spectaculair, al viel het hoogtepunt wel in de 64ste minuut toen KDB gepoort
werd tot groot jolijt van de metronoom. Aaron Debacker scoorde de 2-5 en vergat daarna tot driemaal
toe de 2-6 te scoren, en ook de bezoekers prikten nog een bal tegen het net. Op individueel verzoek
vermeld ik ook nog een knappe dieptepass van Martijn de Langhe #hijwordtnietvergeten.
Met een onverhoopte 3-5 zege keerde KVSOO tevreden huiswaarts, wetende dat KDB opnieuw kan
scoren en met een zelfverklaarde metronoom in de rangen.
Dank aan de KVSIPO voor het warme ontvangst, en aan het scheidsrechterlijke trio voor de leiding.

RICHARD DOEVEN - HUISJOURNALIST
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www.bistrodemolen.be
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HET VUUR AAN DE SCHENEN
Bij Ashly Braeckevelt
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 …

1) Dean Praet vraagt zich af hoe het komt dat een vaste waarde in
eerste provinciale als jij niet de stap naar nationale (hebt ge)zet waar er veel collega’s nog
zouden kunnen bijleren van een talent als jij ?
Dean doet mij teveel eer aan! Ik ben ervan overtuigd dat nationale reeksen, al dan niet door het
ontbrekende talent ;), niets voor mij zijn. De verplichtingen in de nationale reeksen (verplichte trainingen, cursussen, lange afstanden, tussen de lijntjes kleuren,…) zijn niet min en ik fluit graag in mijn
eigen stijl. Iets wat in de nationale reeksen minder mogelijk is. Desalniettemin lijkt het mij fantastisch
om elke week topwedstrijden te mogen fluiten en, iedereen die de motivatie en het talent heeft, moet
hier absoluut een doelstelling van maken. Maar voor mij, liever elke week een wedstrijd rond de kerktoren.
2) Hoe bereid jij je mentaal en fysiek voor op een wedstrijd ?
De dag van de wedstrijd probeer ik zo weinig mogelijk te doen, vaak ga ik bij mijn vader langs in Ieper
op zondag en vertrek ik vandaaruit naar mijn wedstrijd. Samen de Zevende Dag kijken, wat eten en
keuvelen over de koetjes en kalfjes is dus kort samengevat mijn mentale voorbereiding, deze is dus
eerder gering. In de week train ik niet op een veld maar doe ik voldoende cardio in de fitness en ga ik
af en toe squashen.
3) Wat zijn de belangrijkste richtlijnen die je geeft aan je assistent-scheidsrechters ?
Alle richtlijnen zijn belangrijk en, aangezien we wekelijks met andere collega’s samenwerken, is dit
elke week een spannend moment. Instructies zoals wie de beslissing neemt bij welke fases, hoe we
communiceren (verbaal en non-verbaal) tot zelfs hoe we reageren bij een mass-confrontation. Alle
zaken dienen aan bod te komen en, ook al zijn deze voldoende gekend, door er samen door te gaan
vermijden we dat er onduidelijkheden zijn over de uit te voeren taken. Verder leg ik de nadruk op
communicatie en het teamaspect.
4) Een assistent-scheidsrechter krijgt een kleinere wedstrijdvergoeding dan de scheidsrechter.
De discussie over de hoogte van de vergoedingen is een terugkerend feit. De huidige vergoeding voor
AR’s in de provinciale reeksen vind ik veel te laag, net zoals de vergoeding voor de refs. Ergens vind ik
een verschil tussen AR en REF vergoeding wel verdedigbaar al mag deze zeker niet te groot worden.
Er ligt finaal meer verantwoordelijkheid bij de REF én er zijn de extra administratieve verplichtingen. Een faire vergoeding lijkt me ergens rond de 50 euro per wedstrijd te liggen voor de refs
en rond de 40 euro per wedstrijd voor AR’s (op het hoogste niveau in de provincie). Het verschil nu
tussen een jeugdref, iemand uit 4de provinciale en iemand uit 1ste provinciale bedraagt respectievelijk 3, 4 of 7 euro. Wat een onvoldoende hoog verschil is.
5) Wat vind jij de grootste kracht van de KVSOO en wat is het grootste werkpunt ?
De grootste kracht van de KVSOO ligt bij de leden, Als bestuur kan je heel veel zaken doen maar als
de leden niet mee willen dan ben je er niets mee. Gelukkig zitten we hier bij de KVSOO meer dan
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goed en hebben we een fantastische groep jong- (en minder jonge) volwassenen die vooruit willen en
gemotiveerd zijn. Er zijn zeker ook werkpunten bij de KVSOO en dat maakt ons werk als bestuur ook
uitdagend en brengt voldoening (wanneer we opnieuw een werkpunt samen tackelen). Een werkpunt
opgeven, zonder te trappen, is geen makkelijke opgave maar finaal kies ik voor de trainingen. De aanwezigheid is vaak bedroevend (Mea culpa) en bestaat vaak uit dezelfde groep mensen. Als gevolg stijgt
de moeilijkheidsgraad van de trainingen (meer getrainde personen aanwezig), waardoor de drempel
hoger ligt voor een occasionele trainer. Als deze occasionele trainer de training te lastig vindt is er de
kans dat deze afhaakt. Hier moeten we als vriendenkring verder aan de slag mee gaan (wat we ook
frequent bespreken binnenskamers), jammer genoeg geen makkelijke opgave maar een uitdaging die
we zeker niet uit de weg gaan.
6) Collega Thijs Morlion publiceerde een open brief over het verbaal geweld waarmee hij geconfronteerd werd. Wat is het ergste wat jij ooit moest incasseren. Waar liggen jouw grenzen qua
incasseringsvermogen ?
Ik ben, tot nog toe, gelukkig gespaard gebleven van overdreven verbaal geweld. Af en toe wordt er wel
wat geroepen. Die mensen mogen zich 90’ belangrijk voelen, dat maakt mijn zaak niet. Ik lig echt niet
wakker van de mening van een dorpsidioot. Toegegeven, het is lastig om deze mensen niet onmiddellijk van repliek te dienen maar tijdens een wedstrijd is dit gewoon uit den boze. Na de wedstrijd durf ik
die mensen wel eens aanspreken in de kantine en dan zie je het schaamrood gewoon verschijnen op
hun gezicht. Vaak met verontschuldigingen tot gevolg.
7) In februari werd Collina 59 jaar. Algemeen wordt aangenomen dat hij de beste scheidsrechter aller tijden is. Ga je daarmee akkoord ?
Collina was de eerste ref die echt in de belangstelling kwam te staan, een man met een sprekende
persoonlijkheid. Zijn communicatiestijl is ongezien en tot op vandaag nog ongeëvenaard. Als je
filmpjes bekijkt waar hij letterlijk 2 kemphanen uit elkaar sleurt dan is het moeilijk om geen respect
te hebben voor die man. Voor mij is Collina dus absoluut beste ref allertijden. Al blijft het appels met
peren vergelijken.
8) In welk voetbalstadion zou je in je stoutste dromen ooit een voetbalwedstrijd willen leiden?
Zonder twijfel Santiago Bernabeu. Als fan van Real Madrid is er geen hoger doel mogelijk dan een
wedstrijd van hen te mogen leiden in dat fantastische stadion.
9) Welke wedstrijd uit jouw carrière tot nog toe zal je altijd blijven.
Moeilijke vraag. Finaal kies ik dan voor een wedstrijd uit 4de provinciale, 25ste speeldag en een derby
tussen Lichtervelde en Zwevezele. Op dat ogenblik staan beide ploegen met evenveel punten op kop.
De bezoekers van Zwevezele hadden bussen ingelegd naar het naburige Lichtervelde (amper 4 kilomter verderop), alles was versierd met ballonen en er waren 400 toeschouwers. Helaas heb ik de wedstrijd niet laten doorgaan wegens te veel regen, het terrein stond onder water). Een (non-)wedstrijd
die mij altijd zal bijblijven :)
10) Wie zou je graag het vuur aan de schenen leggen en wat wil je hem/haar vragen ?
Ik wil graag het vuur aan de schenen leggen aan David Goldberg. Mijn vraag voor David: “Je hebt op,
in voetbaljaren uitgedrukt, latere leeftijd de stap naar de nationale afdelingen gezet. Wat waren je
verwachtingen op dat ogenblik én, enkele jaren later, had je nog steeds dezelfde keuze gemaakt door
die stap te zetten?”
RICHARD DOEVEN
HUISJOURNALIST
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#Kustreffie
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PRONOSTIEK
Geef nu je pronostiek in voor april 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.
De tussenstand vind je op de website!

Play-off 1 Speeldag 5-6

Naam:

1

Standard - Racing Genk

-

2

Anderlecht - AA Gent

-

3

Antwerp - Club Brugge

-

4

AA Gent - Racing Genk

-

5

Antwerp - Standard

-

6

Club Brugge - Anderlecht

Aantal doelpunten
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#FORZAKVSOO
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