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Nieuwjaarsspecial 



Gelukkig 2020 

Beste lid 

Namens mezelf en het voltallige bestuur wens ik jullie allen een 
gelukkig nieuwjaar. Veel vreugde, een goede gezondheid en veel leute 
met mensen die je liefhebt: dat wens ik jullie van harte in 2020. We 
eindigden 2019 met een positieve noot: 2 van onze youngsters mogen 
na nieuwjaar een reeksje hoger fluiten, niemand van onze vaste 
waarden diende te zakken en voor de assistenten uit 1ste provinciale 
zat er nog een kleine verrassing in de bus met wedstrijden in 3de 
amateur. Op de koop toe krijgen we er nog een assistent bij én mogen 
we een nieuw lid verwelkomen. Maar helaas is niet alles peis en 
vree. Het aantal gestopte leden bereikte ook vorig jaar een 
dramatisch dieptepunt. Jongeren haken om diverse redenen af en 
instroom van nieuwe kandidaten verloopt steeds moeilijker en 
moeilijker. De vriendenkring blijft zich nochtans inspannen om 
nieuwe kandidaten te lokken: sociale media campagnes, langsgaan 
op de middelbare scholen en clubs aanspreken om nieuwe refs te 
zoeken…Hopelijk werpen al deze inspanningen eindelijk eens zijn 
vruchten af.. 
Samen met mijn collega voorzitters uit West-Vlaanderen engageren 
we ons ook dit jaar om de arbitrage in een positiever daglicht te 
stellen. 

Wat brengt 2020 zoal? Wel ,om te beginnen hoop ik met jullie te 
kunnen klinken op ons nieuwjaarsdiner op vrijdag 24 januari in OC 
Volcraven. De uitnodiging kan je iets verder vinden. Ook dit jaar 
kozen we een thema uit en we hopen van harte dat iedereen zijn of 
haar beste verkleed skills bovenhaalt. Naast de traditionele 
verplichte cursus, een ledenvergadering in maart en de jaarlijkse 
finaledag zijn we volop bezig een aantrekkelijk programma samen te 
stellen. 

Geniet alvast van de artikels in dit nieuwjaarsmagazine en graag tot 
op 24 januari. 

Olivier 
Voorzitter SVDVW 



Uitnodiging nieuwjaarsdiner op vrijdag 24/01 

Het bestuur van SVDVW heeft het genoegen u en uw partner uit 
te nodigen op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, voorzien van 
een lekkere maaltijd en dit op vrijdag 24 januari om 19u30. 

We ontvangen je graag met een lekker aperitief, vergezeld van 
een hapje en gekruid door nieuwjaarswensen van zowel Olivier 
als B.A.R.T. 

Na het glas gehoffen te hebben op het nieuwe jaar, schuiven we de 
voeten onder tafel en laten we je genieten van volgend menu: 

Kalkoengebraad/archiducsaus/mix van verscheidene 
groenten/kroketten 

                                               of 

             Kabeljauw/kreeftensaus/groentenkrans/kroketten 
                                                
                              Dessertbuffet/koffie 
  
Zoals steeds is dit: 
- Gratis: als je voor 25 € worsten/gehakt kocht 
- Gratis: voor jou en je partner/een vriend(in) als je voor 50 € 
kocht 
- 25 € pp indien je niet aan deze voorwaarden voldoet. 
  
Inschrijven kan vanaf nu tem 19 januari via 
secretaris@refswestkust.be of via reacties op de site. Graag bij 
inschrijving vermelden of je kiest voor vis of vlees. 
  
We hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 





Cadeautjestijd! Ook in onze geliefkoosde hobby worden er op het 
eind van het jaar cadeautjes uitgedeeld. En ook dit jaar vallen we 
in de prijzen. Zowel Rien Hillewaere als Vedran Geeraerd 
mogen het een reeksje hoger proberen. Zo krijgen we opnieuw 3 
scheidsrechters in 3de provinciale na nieuwjaar. 
Bij de assistenten voorlopig geen nieuws: wel is het zo dat alle 
AR’s uit 1ste provinciale ‘promoveren’ naar 3D. Wie op het eind 
van het seizoen wil stijgen naar 2D moest dit kenbaar maken en 
hier hebben we 2 kandidaten: Harley Deopere en Nordin 
Degraeve zijn volop in de running voor promotie. We wensen hen 
alle succes toe. 

Franky stopt… 

Laat je niet misleiden door de titel..Dat Franky stopt is slechts 
gedeeltelijk waar. Franky besloot na zijn laatste nazicht in 3de 
provinciale om terug te keren naar de lijn en zo te kiezen voor een 
2de carrière als assistent. Een moedige keuze van 1 van onze 
meest ervaren rotten uit de vriendenkring. Dit brengt het aantal 
assistenten uit onze vriendenkring op 11,een ongezien record! 

Promotienieuws 



Nieuwjaarswensen 

Al even traditioneel als de foute cadeaus met kerst, zijn de 
nieuwjaarswensen die ons secretariaat mochten bereiken. 
Hieronder geven we graag de nieuwjaarsboodschap van Guido 
Hoste, huidig schepen van de stad Veurne en ere- voorzitter van 
de vriendenkring. 

Beste vrienden Scheidsrechter – Opleiders en allen die het met 
jullie goed voor hebben 

“JE HEBT EEN HART VAN GOUD” 

Verleden jaar begon ik met de woorden “DE HERFST VAN ONS 
LEVEN IS VOOR VELEN NOG EEN KANS EN EEN 
UITDAGING” Nu krijg ik en heb ik die kans waar genomen 

In het voorbije jaar mocht ik veel mensen ontmoeten met “EEN 
HART VAN GOUD” – ja “VRIJWILLIGERS”, niet één dag of één 
week moeten we hen dankbaar zijn maar het ganse jaar door en 
zeker in de volgende jaren want ze zijn DE LIJM en de 
ZUURSTOF in de maatschappij en iedereen heeft ze BROOD 
NODIG IN DEZE TIJD” 

Vrijwilligers nemen in veel gevallen de RUGZAK over, van mensen 
die het moeilijk hebben. 

Ghandi schreef: De beste manier om jezelf terug te vinden , is door 
jezelf te verliezen en ten dienste van anderen” Is dit niet het juiste 
gezegde voor een vrijwilliger 

Zij doen alles voor niets en zonder vragen of redenen , sociale 
bewogenheid 

Zij zorgen voor een schouderklop – een ruggesteun en hebben een 
luisterend oor en een helpende hand voor mensen in wanhoop , 
woede, twijfels en ontgoochelingen 

Zij dragen de organisaties en schragen ze omdat ze blijven geloven 
in de kracht om mensen samen te brengen in vertrouwen en 
geborgenheid 

Zij tonen , begrip, waardering en respect voor de medemens 



Daili Lama zegt : liefde – mededogen – vriendschap – geborgen- en 
verbondenheid – verdraagzaamheid – vrede verzoening enz , zijn 
geen luxe artikelen in deze tijd, maar onze eerste levensbehoeften. 
Vrijwilligers dragen deze boodschap naar zovelen over . 

“WE HEBBEN NIET TEVEEL VERSTAND EN TE WEINIG 
HART – MAAR VEELEER TE WEINIG VERSTAND IN ZAKEN 
DIE HET HART AANBELANGEN -WAARHEID – 
VERTROUWEN – SCHOONHEID EN GOEDHEID BRENGEN 
ONS TOT HELDER DENKEN 





Finaledag op 2 mei 2020 

Op zaterdag 2 mei is er opnieuw het jaarlijkse 
voetbaltornooi tussen scheidsrechters. Ook dit jaar doet 
Refswestkust een gooi naar de titel.  Bij het ter perse gaan 
had de loting nog niet plaats gevonden, maar de finale zal 
omstreeks 16u30 afgewerkt worden ;-)Een ploeg bestaat uit 7 
veldspelers en 3 wisselspelers (maximaal 12 spelers op het 
scheidsrechtersblad). 

Waar? KVC Wingene 

Voor wie? Iedereen die dit seizoen over een 
scheidsrechterskaart beschikt (verplicht mee te hebben!) 

Heb je zin om mee te voetballen? Of gewoon zin om mee 
te gaan als supporter? Laat het dan weten aan Rien 
Hillewaere. 







Activiteitenkalender seizoen 2019-2020 
Vrijdag 25 januari: Nieuwjaarsreceptie in OC 
Volkraven Diksmuide 

Maandag 24/02: Ledenvergadering 
Maandag 23/03: Verplichte cursus 

Zaterdag 02/05: Finaledag KVC Wingene 

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! 





Puntjes Bureau Arbitrage 

Oproep naar promotie binnen de eigen regio voor de nieuwe 
sessie kandidaat-ref. 
Het BA WVL stelt vast dat tijdens een wedstrijd gegeven YC’s 
en RC’s niet genoteerd worden op het wedstrijd blad. Dit moet! 
Het BA WVL vraagt daarom dat de Observers na een 
jeugdwedstrijd steeds een uitdrukkelijke controle doen van het 
ingevulde wedstrijdblad om na te gaan of gegeven YC en RC 
wel degelijk genoteerd worden. Wanneer dit niet het geval is 
moet dit stevig in rekening gebracht worden in de 
eindquotering en moet hier apart melding van gemaakt 
worden aan het BW WVL. 
Het BA WVL herinnert er aan dat het refs ten strikste 
verboden is onderling matchen te regelen, te wijzigen of in te 
gaan op vragen van niet-refs om hen vrijstaande wedstrijden 
toe te wijzen. 
Het BA WVL herinnert er aan dat het AR’s niet toegestaan is 
onderling te wisselen. Het BA duidt 1ste en 2de AR aan. 
Het BA WVL herinnert aan het belang van een degelijke 
opwarming in team. Dit impliceert een tijdige aankomst op de 
wedstrijd. Nazicht van het speelveld gebeurt steeds door het 
trio samen. De Observers zijn geïnstrueerd hierop toe te zien 
en melding te maken (positief en negatief in het rapport). 
Het BA WVL herinnert eraan dat afzeggingen tijdens het 
weekend moeten gebeuren bij de juiste persoon (zie werkplan) 
en dit enkel en alleen via telefoon. STRIKT 
VERTROUWELIJK – GEEN VERDERE VERSPREIDING 
Pagina 9 van 9 
Het BA WVL vraagt de nodige gereserveerdheid aan de dag te 
leggen met foto’s op Facebook. We raden ten stelligste af foto’s 
te publiceren waarop ref en AR’s staan samen met clubleiders 
in café of restaurant na de wedstrijd. 



De Voorzitter vraagt dat bij telefonisch contact waarbij niet 
opgenomen wordt er steeds een bericht ingesproken wordt op de 
voicemail met mededeling wie belt en de inhoud van de oproep. 
Refs die optreden in café-voetbal. Het BA WVL vraagt dit niet te 
doen. Het is onverantwoord dit te combineren met aanduidingen 
door BA WVL op zelfde dag/ weekend. 
Klimmen & Dalen: de trainingen zijn verplicht. Wie geblesseerd is 
wordt toch op de technische sessie verwacht. Het wordt niet meer 
aanvaard dat de training niet volledig uitgedaan wordt. Wie op de 
training niet aanwezig is of ze niet uitdoet verliest de aanduiding 
van het erop volgend weekend. 
Wanneer een verslag opgemaakt wordt omwille van de houding 
van het publiek kan in de aankruising van de houding van dat 
publiek enkel “slecht” vermeld worden. 
Het Secretariaat vraagt met aandrang verslagen n.a.v. 
uitsluitingen en incidenten onmiddellijk door te sturen en de 
termijnen te respecteren. 
YC en RC voor persoon op de bank moet genoteerd worden op het 
wedstrijdblad via het invullen van de minuut naast de naam van 
de persoon (net als voor spelers). YC’s worden opgeteld door het 
P.C. met bestraffing. 
Open aanduidingen vanaf januari 2020. Communicatie zal op 
kick-off verschijnen. 





The Great Gatsby 

Na het succesvol thema van vorig jaar, gaan we dit jaar voor ‘The 
Great Gatsby’. Denk aan te gekke Can Can kleding met als leuke 
accessoires veren hoofdtooien, sexy kousbanden en stoere 
gangsterhoeden. Of wat dacht je van die speciale sigarethouders 
om je helemaal de juiste air te geven? Exclusieve Jaren 20 Kleding 
kan ook goedkoop zijn! Je komt als een echte heer of dame voor de 
dag, en helemaal in de stijl van dat te gekke verkleedfeest. En wie 
zegt dat je er gek uit moet zien? In zo'n mooie Chicago outfit kan je 
er waanzinnig sexy en verzorgd uitzien! 

Flapper of Al Capone in een Jaren 20 Pak zie je er geweldig 
uit 
De jaren 20 als eindeloze inspiratiebron: de Maffia en Al Capone, 
of een sexy Showgirl Kostuum. Met gekke boa's, lange sexy 
handschoenen en exclusieve parelkettingen om zo'n bijzondere 
j20's of Jaren 30 Kleding outfit echt helemaal compleet te maken. 
Welcome to the Roaring Twenties! 



Uitslag prono 4 

1 Graulus Roland 12 
2 Vandenbroucke Rik 11 
3 Deblauwe Manu 10 
4 Bomme Stijn 10 
5 Soutaer Patrick 10 
6 Decroo Sam 10 
7 Deopere Harley 9 
8 Clabau Martial 9 
9 Tandt Luc 8 
10 Gilis Olivier 8 
11 Buelen Theo 8 
12 Demoor Diego 7 
13 Mostrey Sarah 7 
14 Degraeve Carl 7 
15 Vandenberghe Dries 7 
16 Declerck Danny 6 
17 Fouvry Simon 3 
18 Pieters Theo 1 



Tussenstand na 4 speeldagen 

1 Martial Clabau 30 
2 Sam Decroo 29 
3 Harley Deopere 29 
4 Luc Tandt 28 
5 Sarah Mostrey 28 
6 Stijn Blomme 25 
7 Roland Graulus 24 
8 Dries Vandenberghe 24 
9 Theo Buelen 23 
10 Patrik Soutaer 22 
11 Olivier Gilis 21 
12 Rik Vandenbroucke 20 
13 Danny Declerck 20 
14 Carl Degraeve 19 
15 Manu Deblauwe 18 
16 Diego De moor 18 
17 Simon Fouvry 13 
18 Nordin Degraeve 11 
19 Alex Platteeuw 10 
20 Pieters Theo 8 
21 Ruben Heindryckx 7  
22 Michel Rys 6 
23 Rien Hillewaere 5 
24 B.A.R.T. 3 









Het voorbije jaar in beeld 
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