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Intro 

Beste vrienden 

Eindelijk! Na bloed, veel zweet en tranen nadat ik de eerste 

versie was vergeten op te slaan, is de eerste Vriendschap van 

dit seizoen af. Met dank aan ons bestuur om te helpen leuke 

artikels te schrijven, onze vele sponsors een mooi plaatsje te 

geven en voor de feedback.  

We zijn ondertussen alweer begonnen aan het voetbalseizoen, 

de meesten onder ons hebben intussen al weer enkele wed-

strijden achter de kiezen. De voorbereiding heeft lang genoeg 

geduurd, nu is het tijd voor het echte werk. Ook voor onze 

vriendenkring: vorig seizoen was er één met enkele hoogte-

punten. Op de openingsbarbecue werd dan ook duchtig nage-

praat over de mooie momenten die we samen beleefden.  

Er werd gelukkig ook naar de toekomst gekeken. Ik hoop jullie 

allemaal te mogen verwelkomen op maandag 1 oktober in het 

Vrijzinnig Huis Koksijde voor onze statutaire ledenvergade-

ring. Op het eind van de maand oktober gaan we opnieuw 

gaan bowlen en 31 oktober ontvangen we onze vrienden uit 

Oostende voor een voetbalwedstrijd. Je ziet het: voor elk wat 

wils.  

 

Een mindere wedstrijd, een minder nazicht: iedereen kan het 

tegenkomen. Daarom is de vriendenkring van groot belang. 

Doe je best, en dan komt de rest vanzelf. Iedereen ongeacht 

zijn of haar niveau, wens ik dan ook enorm veel succes dit sei-

zoen en we zien je graag op training of een activiteit. 

Veel ‘leute’ gewenst dit seizoen. 

Olivier 



Uitnodiging ledenvergadering maandag 1 oktober 

Vrijzinnig Huis Koksijde 

 
 
 

Op maandag 1 oktober verwelkomen we maar al te graag 

onze eerste gastspreker van dit seizoen. Na het korte statutai-

re gedeelte, geven we het woord aan Frank Bleyen. De in 

Lommel woonachtige Frank, beroepshalve Substituut Procu-

reur Generaal Hof van beroep in Antwerpen, heeft een in-

drukwekkend palmares als assistent referee in zowel binnen- 

als buitenland. Met 180 wedstrijden in de hoogste klasse 

(waaronder 8x Club-RSCA) en 30 internationale wedstrijden 

is onze gast dé geknipte persoon om allerlei interessante za-

ken te vertellen over arbitreren op zeer hoog niveau. Ook nu is 

Frank nog actief in de arbitrage als opleider in onze hoogste 

voetbalklasse. We rekenen dan ook op een massale opkomst 

van deze gewezen topassistent! Afspraak om 19u45 in ons 

vertrouwd lokaal Vrijzinnig Huis Koksijde. 

Voorafgaand gaat het statutaire gedeelte door. Als vzw zijn we 

verplicht dit jaarlijks te organiseren. Leden die met hun lid-

geld in orde zijn kunnen hier het kasverslag en de statuten 

inkijken. De bestuursleden die vorig jaar stagiair waren, zul-

len hierop officieel bekrachtigd worden. 



Onze refs in actie 



Varia 

Wie graag op de hoogte blijft van de reglementen, kan nu de app 
downloaden van ‘Fluitje van een cent’. Collega Thijs Morlion (VK 

Ieper) ontwikkelde deze must have, bedankt daarvoor. 

Wie graag tegen een balletje trapt, kan zich aanmelden aan coach 

Danny om op woensdag 31 oktober de kleuren van Refswestkust 

te verdedigen. Onze ploeg neemt het dan op tegen de buren van 

Oostende. Waar de aftrap zal gegeven worden, zal later worden 

bekend gemaakt. 

Als je liever met de ballen smijt, kan mee gaan bowlen en dit op vrij-

dag 27 oktober in Adinkerke. Inschrijven kan via 

www.refswestkust.be  

Vanaf nu dien je geen verlof meer te vragen, maar dien je aan te ge-

ven wanneer je wel beschikbaar bent. Opgelet! Het BA vraagt 

jullie medewerking hierin, gelieve altijd 1 maand vooruit in te 

vullen. Vb.: 1 oktober dient de ganse maand november ingevuld te 

zijn. Indien je hier nog vragen over hebt, aarzel dan niet om se-

cretaris Harley hierover aan te spreken.  

Fysisch in orde! 

Zaterdag 24 augustus liepen alle (assistent) scheidsrechters uit onze pro-

vincie hun fysieke testen. Ook Refswestkust was sterk vertegenwoordigd 

in Dadizele.In de voormiddag was het de beurt aan de refs om hun condi-

tie te tonen en te bewijzen dat ze over de juiste theoretische kennis be-

schikten. Chris Marey,Franky Deprez,Timon Hillewaere,Danny 

Declerck en Diego De Moor faalden niet en mogen tevreden zijn over 
hun prestatie. In de namiddag was het de beurt aan onze assistenten: 

Nicky Masscheleyn (werk),Bjorn Callebout (privé-redenen) en Sarah 

Mostrey (blessure) ontbraken en worden in oktober verwacht. De zware 

testen in 1ste eisten wel enkele slachtoffers en helaas haalde Carl De-

graeve het net niet,maar we zijn er van overtuigd dat hij in oktober met 

de herkansingen met glans zal slagen. Harley Deopere,Olivier Gi-

lis,Luc Tandt,Martial Clabau,Nordin Degraeve en Patrick Sou-

taer behaalden wel de finish. Nadien werd nog even nagekaart en ver-
broederd met de collega’s en keerde iedereen tevreden huiswaarts. Een 

dikke proficiat aan de geslaagden en voor diegenen die moeten herkansen: 

geef de moed niet op,in oktober bewijzen dat je er staat! 



Activiteitenkalender seizoen 2018-2019 

Zaterdag 8 september: Start cursus kandidaat-scheidsrechter 

 

Vrijdag 28 september: Referee Quiz Tielt 

 

Maandag 1 oktober:  Statutaire ledenvergadering 

 

Dinsdag 16 oktober: België-Nederland 

 

Vrijdag 26 oktober: Bowling 

 

Woensdag 31 oktober: SVDVW-KVSOO 

 

Elke woensdag: training op en rond de atletiekpiste in Veurne.  

Een ideaal moment om de week te ‘breken’ in het bijzijn van je 

collega’s. 

Na de training trakteert de vriendenkring een drankje!  

Start steeds om 19u30! 
 

 

 



Geslaagde openingsbarbecue 
 

 

Op vrijdag 3 augustus werd ook het seizoen op gang geblazen bin-

nen onze vriendenkring door een gezellig samenzijn met de leden 

en hun partners en ook de sponsors vergaten we niet. Op het pro-

gramma hadden we een speech van onze verantwoordelijke van 

het BA die vriend en vijand verraste door de bekendmaking van 

zijn opvolger (wie lees je verder in dit magazine). 

Na deze korte boodschappen hadden we ook nog een woordje van 

onze president en van de lieftallige Miss Pronostiek. Zowel Marti-

al als Luc Coulier vielen in de prijzen met pronostiek 7 en 8. 

Daarnaast werd ook de einduitslag van de pronostiek mee ge-

deeld. De winnaar van seizoen 17-18 is geworden: Edwin Rys! 

Proficiat hiermee! 

 

Ook de miniquiz had een winnaar nl. ons bestuurslid Timon Hille-

waere maar omwille van zijn werk kon hij niet aanwezig zijn, dus 

kaapte de tweede, Olivier Gilis, met veel plezier de prijs van Ti-

mon weg. Ook de rode lantaarn mocht een prijs ontvangen, Alex 

Platteeuw kreeg de reglementen boekjes waar de miniquiz over 

ondervraagde en een fluitje om matchen te arbitreren (lees om te 

betogen)! 

De ganse avond kon iedereen  ook genieten van een lekker worstje 

met een bakje frietjes en een drankje aangeboden door de vrien-

denkring. We bedanken zeker Danny Declerck,Luc Coulier en 

Theo A voor het bakken en ook Francois voor de bediening. 

Het werd een leuke avond waar iedereen gezellig kon praten over 

vorig seizoen, komend seizoen en over veel meer. 

S.V.D.V.W. bedankt alle leden, partners en sponsors voor hun 

aanwezigheid en hopen jullie telkenmale zo talrijk te zien op onze 

activiteiten! 





Pronostiek nieuws 

Edwin Rys is dit jaar de eindwinnaar van de pronostiek! Proficiat 

Edwin en geniet van je prijs. Niet alleen Edwin valt in de prijzen, 

ook de nummers 2, 3, 4 en 5 mogen elk een waardebon van een 

sponsor naar keuze kiezen. 

Het volledige eindklassement geven we graag nog met je mee! 
 

1. Edwin Rys 

2. Martial Clabau 

3. Patrick Soutaer 

4. Luc Tandt 

5. Luc Vanthournout 

6. Roland Graulus 

7. Luc Coulier 

8. Sam Decroo 

9. Niek Pieters 

10. Olivier Gilis 

11. Dries Vandenberghe 

12. Danny Declerck 

13. Michel Rys 

14. Bart Teerlynck 

15. Rik Vandenbroucke 

16. Harley Deopere 

17. Theo Pieters 

18. Theo Buelen 

19. Daniel Knockaert 

20. Olivier Vanherreweghe 

21. Carl Degraeve 

22. Vedran Geeraerd 

23. Manu De Blauwe 

24. Ludovic Vandenbussche 

25. Rob Jonckheere 

26. Alex Platteeuw 

27. Rien Hillewaere 

28. Timon Hillewaere 

29. Nicky Masscheleyn 

30. Aaron Hallez 

31. Diego De Moor 

32. Franky Deprez 
 



Uitslag pronostiek 1 

 
De eerste speeldag zit er ondertussen op, en hieronder kan je   

alvast de eerste tussenstand van het nieuwe seizoen vinden. 

Proficiat Rik met de winst van de fles wijn die je mag komen    

halen op de eerste ledenvergadering (samen met 3 kussen van 

Sarah). 

 

1. Vandenbroucke Rik  14 punten 

2. Decroo Sam               13 punten 

3. Degraeve Nordin  10 punten 

4. Vandenberghe Dries  10 punten 

5. Platteeuw Alex  10 punten 

6. Soutaer Patrik  10 punten 

7. Declerck Danny  9 punten 

8. Degraeve Carl  9 punten 

9. Vanthournout Luc  8 punten 

10. Graulus Roland  8 punten 

11. Pieters Theo  8 punten 

12. Vanherreweghe Olivier       8 punten 

13. Clabau Martial  7 punten 

14. Deopere Harley  7 punten 

15. Rys Michel               7 punten 

16. Tandt Luc               7 punten 

17. Gilis Olivier  7 punten 

18. Rys Edwin   6 punten 

19. Teerlynck Bart  5 punten 

20. Pieters Niek  5 punten 

21. Coulier Luc   5 punten 

22. Buelen Theo  4 punten 

23. Deblauwe Manu  4 punten 

24. Hoste Guido  3 punten 

25. Marey Chris  3 punten 

Pronostiek 2 
 

Voor alle leden en sponsors. Geef deze af ten laatste op maandag 1 okto-

ber of mail naar pronostiek@refswestkust.be.  

 

Datum Reeks Wedstrijd 1,2 of X Uitslag 

 

 

 

07/10/18  1ste nationale Standard – Club Brugge 

06/10/18  2de amateur SC Dikkelvenne A – KVK Westhoek 

A 

07/10/18  1ste provinciale SVV Damme A – SVD Kortemark  

06/10/18  2de provinciale A KSV Diksmuide– KSV De Rui-

ter 

07/10/18  3de provinciale B SV Loppem – SC Lombardsijde 

07/10/18  4de provinciale A DAVO Westende – WS Zarren 

07/10/18  1ste Nationale dames Famkes WDM A – KRC 

Genk B 

07/10/18  1ste prov. Dames BS Westhoek A – SK Reningelst 

07/10/18  2de prov. Dames FC Houthem – Brielen Sport 

07/10/18  3de prov. Dames VV Alveringem – SW Ladies Ha-

relbeke 

 

Schiftingsvraag : ……………… gemaakte doelpunten in die wed-

strijden 

 

Klik op deze link om je pronostiek in te vullen en door te mailen. 

https://www.refswestkust.be/pronostiek


Familienieuws 

 

Deze week kregen we het goeie nieuws dat ons lid Bjorn Callebout 

vader is geworden van een dochtertje Liana.  

Mama Michele en dochter Liana stellen het beiden goed. 

We wensen hen van harte proficiat met de geboorte van hun     

eerste kindje! 

 

 

Curus kandidaat-scheidsrechter van start 

 

Zaterdag 8 september ging de cursus kandidaat-scheidsrechter 

van start. Door onvoorziene omstandigheden dienden we uit te 

wijken naar  

Oostende. Oorspronkelijk waren er 6 kandidaten voor Veurne in-

geschreven maar zoals zo vaak haakten er enkelen af. 

 

Zo start onze vriendenkring dit seizoen met slechts 3 kandidaten 

maar we zijn er van overtuigd dat we de 3 vaak zullen terugzien 

op onze activiteiten. Een ruime voorstelling van onze cursisten 

kan je verwachten in een volgende Vriendschap. 

Bart Teerlynck nieuwe opleider Bureau Arbitrage 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat Theo Buelen er na dit seizoen een punt achter zet, wisten 

we al een tijdje. Wie zijn opvolger zou worden was nog niet be-

kend maar Theo had op de openingsbbq een primeur bij. Nie-

mand minder dan onze oud-voorzitter Bart Teerlynck volgt 

Theo op als verantwoordelijke voor onze vriendenkring binnen 

het Bureau Arbitrage. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 

pas volgend seizoen referee observer te worden, maar Bart vond 

het beter om onmiddellijk aan de slag te gaan en in de leer te 

gaan bij Theo. Voorzitter Luc Matthys vond dit een goed plan en 

zo stopt Bart met onmiddellijke ingang z’n rijk gevulde loop-

baan. Zowel als speler en als ref slaagde hij erin om alle provin-

ciale afdelingen te doorlopen. We wensen Bart van harte veel 

succes in zijn nieuwe rol en zijn uitermate tevreden dat hij in 

ons midden blijft.  

Bart komt er bij, maar we nemen wel afscheid van een ander 

stuk meubilair uit onze vriendenkring. Luc Coulier legde zijn 

functie binnen het Bureau Arbitrage neer maar kan terugblik-

ken op een meer dan geslaagde carrière. We willen dan ook van 

de gelegenheid gebruik maken om Luc van harte te bedanken 

voor zijn jarenlange inzet binnen onze vriendenkring. Steeds 

konden we op zijn steun rekenen, denk maar aan de fietstocht, 

de barbecue en zo veel meer. Bedankt Luc en we hopen je nog 

steeds te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten. 



Gezocht: m/v met talent 
 

Het bestuur kende de afgelopen jaren een serieuze gedaantever-

wisseling. Op het einde van vorig seizoen kondigde Franky De-

prez zijn afscheid aan binnen ons bestuur. Franky blijft echter 

wel trouw lid én ref in 2de provinciale. We komen hem dus zeker 

nog tegen op en naast het veld. Bedankt Franky voor je jarenlange 

bijdrage binnen het bestuur! 

Refswestkust is dus op zoek naar m/v met talent om het bestuur te 

versterken. Wens je je kandidaat te stellen, dan kan dit vanaf nu 

tot en met de statutaire vergadering op 1 oktober. Kandidaturen 

dienen binnen te zijn ten laatste op 1 oktober om 19u30 bij voorzit-

ter Olivier Gilis per mail (voorzitter@refswestkust.be). 
 

 

 

 

 

Cursus/training 

 
Ook in september en oktober zijn er opnieuw cursussen/training 

en dit te Ingelmunster.  

Training 1P op woensdag 12 september. Bij afwezigheid gelieve 

steeds te verwittigen (koplinus@gmail.com). Start om 19u 

(theoretische sessie). 

 

Volgende leden worden verwacht: 

 

1P: Chris Marey, Martial Clabau, Carl Degraeve, Olivier Gilis,  

Harley Deopere en Luc Tandt. 
 

 

Michel en Bart gehuldigd 

 

Tijdens de PAV in Menen werden 2 van onze leden gehuldigd voor 

hun jarenlange bijdrage aan de arbitrage. Bart Teerlynck ontving 

de bondsonderscheiding en Michel Rys mag zich vanaf nu lid van 

verdienste noemen. Beiden kregen van de organiserende vrienden-

kring een lekkere fles wijn. Ook medailles waren voorzien maar ook 

dit jaar ontbraken deze helaas. Van harte proficiat Bart en Michel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referee Quiz Tielt  

 

Op vrijdag 28 september gaat opnieuw de referee quiz door te Tielt. 

Net zoals vorig jaar willen we terug enkele ploegen afvaardigen om 

onze vriendenkring te vertegenwoordigen. 

Vorig jaar haalden we zelfs een plek in de top 3 dus dit jaar gaan we 

voor de eerste plaats. 

Wie graag wil deelnemen kan zich inschrijven bij de reacties of kan 

een mail sturen naar secretaris@refswestkust.be 

Hopelijk zijn we terug talrijk aanwezig! Gelieve in te schrijven voor 

20 september. 

 

mailto:voorzitter@refswestkust.be
mailto:secretaris@refswestkust.be

