
 
 

 
 

 
 
 
 
 

occasionele redactie : Bart Teerlynck 



Vanwege het ganse bestuur en PSC leden wensen we jullie allen een gezond en sportief 2009 toe. 
 

 
 

Beste leden,  
Naast hét wensen, is december, ook een typische maand om eens terug te blikken, eens na te denken. 
We zijn dit seizoen bijzonder vroeg 
opgestart met de openingsvergadering op 
1 augustus te Daikin en de Algemene 
Bondsvergadering op 24 augustus te 
Gistel.  De fysieke klaarstoming via de 
wekelijkse training op dé testen volgde 
een week later. De 1

e
 echte 

ledenvergadering was er reeds op 8 sept, 
gevolgd door de vergaderingen op 24 okt 
en 24 nov.  Tussendoor hadden we de 
Worstenkaarting op 1 nov te Diksmuide en 
de opleiding van 4 nieuwe talenten. 
Vandaar dat ik het ganse bestuur dan ook 
een maandje rust gaf om te bekomen van 
de geleverde inspanning.  Sommigen 

wilden nog een laatste Europese triomf ☻ 

zien, anderen gingen nog maar weer eens 
op reis, ene wou met hout gaan knutselen, 
de Sint bleef in Spanje, een andere 
contactloos in Gent. 
Deden we té veel ? Deden we té weining ? Was het anders ? Té weinig van dit, té veel van dat ? 
Té weining voor de jongeren ? Té veel voor de ouderen ? Té duur ? Tégaat altijd naar dezelfde ? 
Feit is dat zelfs bestuurslid zijn een hobby moet blijven, een ontspanning moet zijn, een Vriendenploeg moet 
blijven. Dat is mijn grootste bekommernis als voorzitter voor mijn “ploeg”. 
 

Maar maak je géén zorgen, beste leden, in 2009 vliegen we er weer in.  3 jan, 30 jan, 16 feb, 20 feb, 16 mrt, 
… enz.. Feesten, trainen, recepties, vergaderingen, quizen, reglementen, uitstappen, … 
 

Maar nu ga ik vieren !         Je voorzitter, penningmeester, redacteur      



 

 



TE  GROTE  VERWACHTINGEN ? 
 

Een recente foto van de Provinciale arbitrage leert dat we 

er de laatste achttien maanden fel op achteruit zijn 

gegaan, althans kwantitatief. En die trend zet zich in 

quasi alle Vlaamse provincies door; slechts Limburg kan 

nog van een zekere luxe spreken. Tegenwoordig mag 

men al tevreden zijn als men voor een jeugdwedstrijd een Ref 

aangeduid kreeg en hij ook opdaagt. Het werven in onze provincie – 

vooral het engagement van de vriendenkringen (clubs ?) en de 

begeleiding – coaching van peters en opleiders was nochtans nooit zo 

groot. Hoe is zo’n terugval dan te verklaren ? 

In tegenstelling van wat men ook vaak hoort beweren, het 

scheidsrechteren is een complex gedoe. De kennis van de reglementen 

op zich valt best mee (alhoewel het jaarlijks theoretisch examen van de 

betere Refs en AR’s soms anders doet vermoeden) doch bij de leiding 

op het speelveld komt veel meer kijken. Hoe zit het met de conditie ? 

Daar dient men onmiddellijk te beslissen (doch ook niet te vroeg – 

voordeel ?; wait and see – BS ?). Men moet ook het spel aanvoelen; 

men dient rustig en vriendelijk te blijven bij een negatieve houding van 

spelers, trainers en publiek en zo nodig moet men de passende sanctie 

geven (met tal van imperatieve zaken). O wee, bij (een paar) foute 

beslissingen is daar geregeld de negatieve media aandacht (soms 

herhaald en uitvergroot). Hoe verklaar je dat zeer goede elementen zich 

eens flagrant vergissen en een scheidsrechterlijke dwaling begaan ? Is 

de druk dan soms niet te groot bij een agressieve benadering of bij een 

nazicht ? Men moet maar over voldoende maturiteit beschikken. Wat 



een zwaarwichtige term! Een beginnende scheids is amper 15 jaar en 

bepaalde jonge – beloftevolle arbiters staan straks als 20-jarige  te 

duwen aan de poort van hogere. Kan men dan zoveel meer dan 

vroeger ?  

Moet onze houding steeds zo kritisch zijn naar de man (of vrouw) in het 

zwart ? Zouden ze best niet wat meer gesteund worden uit alle 

geledingen zodat hun vertrouwen groeit. Het zou wellicht ook de 

rekrutering ten goede komen en geloof me vrij door een hogere 

vergoeding krijgt men geen betere Refs (het zou wel een blijk van 

appreciatie zijn die ze zeker verdienen). 

Aan allen die het zeer goed menen met onze scheidsrechters (en 

assistenten) een voorspoedig en gezond 2009 toegewenst en weet dan 

uw aanmoedigingen, steun en positieve benadering hen zeker zal 

stimuleren (waarvoor mijn dank).               Van harte, Albert Roets 

 

 

 



 
 

 



 

VRIENDSCHAP IS…….. 
 

 
Zorgzaam omgaan met mensen 
 
  
dit kent geen einddoelstellingen,  
dit wordt niet verrekend in lestijden,  
promoties of weddeschalen, 
maar wordt wel af en toe verloond  
met dankbaarheid en altijd met  
innerlijke vreugde. 
 
 
 

Zorgzaam omgaan met mensen 
 

dit is wel rechtlijnig en streng zijn als het moet, 
maar nooit harteloos, 

dit is veel van hen verwachten en wat men 
krijgt, veel of weinig, 

opwaarderen met een woord van bevestiging. 
 
 

 
Zorgzaam omgaan met mensen 
 
dit  is ook blijven stilstaan bij  hen die, 
een loopbaan lang het dichtst bij je staan:  
je collega’s 
het is jongeren onder hen de stafkaart met 
binnenwegjes geven, 
het is de wijsheid van ervaren collega’s  
ontvangen als een nascholing  
die je nergens anders vindt. 
 
 
 

Moge  iedereen van jullie 
in 2009  

Veel zorgzame mensen ontmoeten. 
 

 
 
 
Erevoorzitter, 
Dirk Vanhoutte 
 





                                NIEUWJAARSWENSEN.  

 
 
 
 
Het afgelopen jaar is een jaar waarbij enkele jongeren het hef in 
handen hebben genomen op bestuursvlak in de vriendenkring..De 
taak van feestleider zal onze kracht Glenn Vercruysse op zich 
proberen te nemen, 
 
Het maiden-jaar van onze nieuwe voorzitter Bart Teerlynck mag 
zeker gezien worden.  Enkele nieuwe zaken werden met succes 
ingepast in de maandelijkse vergadering van onze boeiende 
vriendenkring 
 
Het sublieme werk van onze secretaris Niek Pieters mag zeker ook in de verf gezet worden.De vele 
uurtjes die hij in de vriendenkring steekt,grenzen aan het ongeloofelijke. 
 
Ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik een oproep te doen, om onze voorzitter te 
ondersteunen en hem een kans te geven. Dit kan door massaal op te komen op de maandelijkse 
vergaderingen en andere gelegenheden ingericht door de Vriendenkring. 
 
Het bestuur is aangepast,nieuwe jonge rekruten stelden zich kandidaat om een bestuursfunctie ten . 
harte te nemen.  Geef hem een kans hun gave ten dienste te stellen van de Vriendenkring. 
 
Met de ondersteuning van onze PSC.mensen, namelijk de heren Albert Roets en Marc Vanneste, 
alsook mezelf  ben ik de mening toegedaan  dat alles terug op de rails zal komen. 
 
Daarom wens ik alle bestuursleden, leden, sponsors en diegene die onze vriendenkring genegen zijn 
een gezond en voorspoedig 2009 toe. 
 
 
 
Met vele groeten 
Vanthournout Luc 
(opleider PSC West-Vlaanderen). 
 
 



 

Onze rubriek : De puntjes op de ï – deel 1 
 
Betreft : instructie uitrusting van de spellers, naar analogie met de instructies van UEFA. 
 
De scheidsrechterscommissie heeft geconstateerd dat spelers van verschillende ploegen witte of 
heldere banden (tape, bandages of zelfs een tweede paar kousen) aanbrengen over hun 
wedstrijdkousen. 
 
In sommige gevallen zijn deze bandjes werkelijk te breed en veranderen de kleur van de kousen, wat 
tot verwarring kan leiden. 
 
Om deze reden heeft de Centrale Scheidsrechterscommissie, naar analogie met de UEFA-instructies, 
beslist dat deze bandjes onder de kousen aangebracht moeten worden of van dezelfde kleur moeten 
zijn als de wedstrijdkousen. 
 
Als tussenoplossing zal de scheidsrechter, om de spelers de mogelijkheid te geven hun 
beenbeschermers vast te maken, één enkele witte band van maximum 2 cm breedte toelaten. 
 
Namens de CSC : 
Robert Jeurissen    
Voorzitter. 
 
 

 
NIEUWE SPONSOR dankzij, en zoon van, Franky Deprez  

 



 



 



 

UITNODIGING – UITNODIGING - UITNODIGING 
 
Het Bestuur van REFSWESTKUST.BE heeft het genoegen u en uw partner uit te nodigen 
op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, deze keer rijkelijk laat in de maand, maar daarom niet 
minder feestelijk en sprankelend. 
We verwachten u en uw partner VRIJDAG 30 JANUARI 2009 om 19.30 uur in de 
gemeentelijke feestzaal ‘t Oud Schooltje, Kerkstraat te Koksijde-Dorp. 
 
Wij bieden u : 
 

Een supergezellige receptie  

Met de heerlijke schuimwijn, wijn, bier, 

fruitsap of andere frisdranken 

De honger stillen we tussendoor  

met tal van koude en warme hapjes,  
 
De prijs is :  

- gratis voor de leden die 30 kaarten worstenkaarting verkochten 
- eveneens gratis voor de partner indien u 50 kaarten worstenkaarting verkocht 
- 12,50 € p.p. indien u niet aan deze voorwaarden voldoet 

 
Tussen de verschillende drankjes door zijn er de traditionele, enthousiaste maar heel korte 
nieuwjaarswensen van onze Voorzitter Bart. 
 
De nieuwe trainingsoutfit wordt op een feestelijk manier voorgesteld. 
 
En er is ambiance tot in de vroege uurtjes. 
 
Inschrijven is noodzakelijk en kan op 3 manieren en dit VOOR DE DATUM VAN 
20/01/2009. 
- De inschrijvingsstrook (die u op de volgende pagina of in bijlage van de email vindt) 

afdrukken en 
afgeven (of opsturen) aan  secretaris Niek 
- Een belletje op 0476/60 39 66 (geen sms) of 058/62.35.57 
- Een email naar secretaris@refswestkust.be (u krijgt een bevestigingsmail terug) 
 
Indien u niet aan de voorwaarden voldoet om GRATIS aanwezig te zijn, kan de betaling 

gebeuren op onze rekening 280-0271663-03. We hopen iedereen te mogen ontmoeten 

op “ons nieuw concept nieuwjaarsfeest”, want het is telkens een feest en uw aanwezigheid 
wordt ten zeerste op prijs gesteld… 



 

Gemeentelijke feestzaal ‘t Oud Schooltje bereikt u als volgt : 
In Koksijde-dorp aan de lichten (bakkerij Tyteca) rijdt u NIET richting zee, maar in de 
tegenovergestelde richting (richting containerpark). 300 meter verder nadert u het tweede 
kruispunt, daar draait u linksaf mee richting St. Pieters Kerk. 300 meter verder vindt u aan 
uw rechterkant de splinternieuwe feestzaal ‘t Oud Schooltje, net naast de ingang van de St. 
Pieters Kerk. 
 
 

Inschrijfstrook NIEUWJAARSRECEPTIE 30/01/2009 
 

Ondergetekende, ………………………………………………………, schrijft zich in 
voor de nieuwjaarsreceptie in het Oud Schooltje te Koksijde op vrijdag 30 januari 
2009. 
 
O  Ik kom samen met mijn partner (schrappen wat niet past)  
 
O Ik zal alleen aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie 
(schrappen wat niet past) 
 
Ik betaal voor de nieuwjaarsreceptie ……….. €  

(12,50 € / per persoon) 
 

Ik schrijf dit bedrag over op rekeningnummer 280-0271663-03. 
 
O Ik verkocht minimum 30 kaarten van de worstenkaarting en kom dus met     1 persoon 

volledig GRATIS (schrappen wat niet past) 
 
O Ik verkocht minimum 50 kaarten van de worstenkaarting en kom dus met    2 personen 

volledig GRATIS (schrappen wat niet past) 

 
 
DEZE STROOK TERUG BEZORGEN AAN SECRETARIS NIEK PIETERS, 
Vissersstraat 25 , 8670 Koksijde en dit VOOR 20/01/2009 !!! 
 
Handtekening,    Datum :…………………………... 
 

 
S.V.D.V.W. is een erkende vereninging van de gemeente KOKSIJDE



 



 



 



 

Eind-en Nieuwjaarswensen door de proost 
 
Graag nodig ik je uit om even met mij mee te stappen: 
 
Vertrekkende vanuit een aantal concrete ervaringen 
zoals: 
 
*het gebulder en onaangepaste taalgebruik 
uitgespuwd door mensen van achter de omheining 
*hier en daar de slappe ontvangst van de 
scheidsrechter zeker bij de jeugd  
*na invulling van het wedstrijdblad na de wedstrijd, het letterlijk aan zijn 
lot overgelaten worden van de scheidsrechter, waarbij niemand zich nog 
om die scheidsrechter bekommert, waarbij er zelfs niet één 
consummatie er vanaf kan 
*ook de objectieve vaststellingen dat er hier en daar, zowel bij 
jeugdscheidsrechters, als op provinciaal, als op nationaal niveau als 
scheidsrechter of als assistent soms een zwakke prestatie wordt 
neergezet. 
*dat de zelfbeheersing bij heel wat trainers te wensen overlaat; door dit 
controleverlies jutten ze het publiek systematisch op. 
*Trainers op het hoogste niveau die zich gepakt en benadeeld voelen, 
die meenden dat de einduitslag vervalst en beïnvloed werd –heel wat 
van die arrogante en irritante reacties worden uitgebreid uitgesmeerd in 
kranten en weekbladen, waaruit moet blijken dat ze het gelijk aan hun 
kant hebben. 
*Wat nog erger is: mensen met een hoge verantwoordelijkheid binnen 
hun club, sommigen nemen zelfs een functie op binnen de bond, uiten 
negatieve en wansmakelijke kritiek die allesbehalve opbouwend is en 
goed doet aan het voetbal in het algemeen.  
*Sommige spelers die menen uit pure frustratie deuren te moeten 
instampen enz 
 
Met dit alles vraag je je af:”waarmee zijn we bezig”. 
 
Waar is respect nog binnen de voetballerij nog te bespeuren? 
Is er nog respect? 
Van wie naar wie? 
Van wie tot wie? 



 
Respect is: *de basis van hoffelijkheid 
  *is de andere erkennen, wie of wat hij ook is 

*is waardering hebben voor de menselijke persoon van de 
andere ondanks fouten dat die mens kan maken 

  *is aandacht hebben voor de andere 
 
Zijn de belangen binnen het voetbal zo groot geworden dat echt respect 
hebben voor de andere niet meer kan? 
Heeft het financiële zo een grote impact dat het humane dreigt teloor te 
gaan of zelfs secundair is? 
 
Respect voor de tegenstrever, 
Respect voor de andere supporters, 
Respect voor de materiaalmeester, 
Respect voor de keuze van trainer, voor de inbreng van de 
afgevaardigde, 
Respect voor de scheidsrechter en assistenten, 
Respect voor allen die op een of andere wijze verantwoordelijkheid 
dragen binnen het voetbalgebeuren 
 
Het is duidelijk dat er vooral binnen competitieve sporten emoties tot 
uiting komen, dat sporten dus ook voetbal emoties in sterke of minder 
sterke mate teweegbrengt, dat de ene mens er al veel gevoeliger voor is 
dan de andere. 
 
Ontgoocheling en respect kunnen perfect samengaan 
*Ontgoocheling om een onverdiend verlies 
*Ontgoocheling om een onterechte vervanging van een speler 
*Ontgoocheling om een verkeerde tactische ingreep van de trainer 
*Ontgoocheling omdat de scheidsrechter een zwakke wedstrijd floot 
*Ontgoocheling omdat men ten onrechte verloren heeft 
 
Ontgoocheling moet toch niet per sé afgereageerd worden!!!!! 
Moet elke ontgoocheling op een agressieve wijze, verbaal of lichamelijk, 
geuit worden! 
 
Laten we eerlijk zijn: de scheidsrechter is en blijft de nummer één op 
vandaag op wie ontgoochelingen, frustraties afgereageerd worden. 



 
 
 



Wekelijks, bijna dagelijks lees je in kranten dat de scheidsrechter 
onterecht………dat hij tegen hen was, dat hij hen zocht,dat hij totaal 

onbekwaam was……………….. 
 
Hoeveel spelers en dit ook op topniveau falen als ze alleen voor de 
keeper komen, erger nog, wanneer er zelfs niemand meer in het doel 
staat ? 
Met de mantel van de liefde wordt dit falen weggetoverd. 
Hoeveel trainers durven na een wedstrijd openlijk stellen dat ze tactisch 
gefaald hebben? 
 
En nochtans het kan! 
*Af en toe ontmoet je mensen binnen de voetballerij die met een dosis 
gezond verstand dit alles kunnen relativeren 
*Binnen de voetballerij lopen goddank ook mensen die met een zekere 
nuchterheid dit wereldje van op de nodige afstand kunnen bekijken en 
relativeren 
Het bestaat, maar ik heb de indruk dat dit eerder een vrij beperkt aantal 
is. 
Het is toch opvallend dat velen van die roepers de moed niet hebben om 
een scheidsrechterscursus ( tweemaal per jaar wordt die ingericht) te 
volgen, het zou de beste manier zijn om méér respect te tonen t.o.z. de 
scheidsrechter en assistenten. 
Laten we niet vergeten: arbitrage is een moeilijke opdracht en zal een 
moeilijke opdracht blijven. 
Ondanks alles blijf ik met een groot respect en een grote waardering 
kijken naar die vele scheidsrechters die voor een appel en een ei hun 
weekendhobby met  plezier en veel enthoesiasme vervullen. 
Ondanks veel geblaat en gebluf van verantwoordelijken is er op dat vlak 
nog bitter weinig veranderd. Dit is en blijft een terrein dat wellicht te 
delicaat is. 
Reeds jaren geleden heb ik meerdere initiatieven genomen o.a. fair-play 
in het jeugdvoetbal om dit probleem aan de kaak te stellen. 
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat er sedertdien bitter weinig 
veranderd is. Een populair onderwerp is het nooit geweest, ook geen 
media onderwerp en toch, toch moeten we er blijven in geloven. 
 
Respect, ja daarover gaat het. 
Elke mens, iedereen verwacht hoffelijkheid, erkenning, aandacht, 
waardering. 



Laten we niet  vergeten dat wij volwassenen juiste signalen kunnen 
geven aan onze kinderen en jongeren met een taal en een houding die 
van respect getuigt, ook in het leren omgaan met verlies, ook bij 
frustratie. 
Wellicht is het een droom om er te blijven in geloven. 
Wellicht zijn er nog mensen van goede wil die blijven geloven in het 
goede 
Wellicht zijn er clubleden, trainers, bestuursmensen, scheidsrechters en 
assistenten, verantwoordelijken binnen het PC en PSC, vriendenkringen, 
toeschouwers die respect hebben en respectvol omgaan met anderen, 
die deze waarden  hoog in het vaandel blijven dragen. 
Met dit alles zullen we wel geen wereldverbeteraars worden, zullen we 
geen trofeeën ontvangen, zullen we wellicht als een beetje naïef 
bestempeld worden. 
Maar net zoals Maarten Luther King geloven we in een droom van een 
nieuwe en betere wereld, ook binnen de voetbalwereld. 
Ik hoop dan ook dat deze wensen U en vele anderen kunnen inspireren 
en aanmoedigen om het goede aan te moedigen en daar waar je kunt je 
steentje bij te dragen opdat er méér respectvol met elkaar wordt 
omgegaan. 
 
Marc Rommelaere 
Diaken – proost van het voetbal in W.Vl 
 

 
 
 



Onze rubriek : De puntjes op de ï – deel 2 
 
Uit het bondsreglement.          Maurits Blomme 
 

Artikel 1421 - Identificatie van de spelers 
 

1.11. - Elke speler die deelneemt aan een officiële wedstrijd dient een officieel 
identiteisbewijs of een spelerslicentie voor te leggen.  

1.13. - Indien een speler geen licentie of officieel identiteitsbewijs kan 
voorleggen, al naargelang, moet de scheidsrechter deze tekortkoming 
op het wedstrijdblad vermelden. 

1.14. - De speler die geen officieel identiteisbewijs of spelerslicentie kan 
voorleggen, is niet gekwalificeerd om deel te nemen aan een officiële 
wedstrijd. 

 

Artikel 1026 – Bestraffing van clubs en leden die niet-gekwalificeerde 
spelers inschrijven    op het wedstrijdblad. 
            STRENG & RECHTVAARDIG 
1.11 - Een club die in een officiële wedstrijd een niet regelmatig gekwalificeerde speler inschrijft op 

het wedstrijdblad wordt door de bevoegde bondsinstantie bestraft met een boete en het 
verlies van de punten. 

1.12 - Een lid van een club, dat op een frauduleuze manier aan de inschrijving op het wedstrijdblad 
van deze speler heeft meegewerkt, wordt bestraft met een schorsing van minimum één jaar. 

 

Artikel  1411. – Het wedstrijdblad 
 

2.27.- iedere doorhaling, overschrijving of toevoeging op het wedstrijdblad, moet door de 
 scheidsrechter goedgekeurd en geparafeerd worden. 
 
 

 



 



2008200820082008----2009  PRONOSTIEK 42009  PRONOSTIEK 42009  PRONOSTIEK 42009  PRONOSTIEK 4    
 

VOOR ALLE LEDEN EN SPONSORS !!! 
 
Knip je niet graag in dit boekje, neem dan gerust een copie of schrijf de 
tabel over. 
 
 

Naam : ................................................................. 
 
Weekend van 31 jan& 1feb 2009 
 
 
AF TE GEVEN LUIK TEN LAATSTE OP Vrijdag 30januari 2009!!!!!! 
 
 

Reeks Wedstrijden 1, 2 of X Uitslag 
1e nation Kv Kortrijk – Rsc Anderlecht     2 

 
0-3 

1e nation Zulte-waregem – Kv Mechelen  
 

 

2e nation St-Truiden – Fc Antwerp  
 

 

4e nation St Eloois Winkel – Vv Coxyde  
 

 

1e Prov. Sv Bredene  - Fc Varsenare  
 

 

2e Prov. Sv koekelare – Eg gistel  
 

 

3e Prov. Ws Adinkerke – Sc Zonnebeke  
 

 

4e Prov. Davo Westende – Vk Zerkegem  
 

 

 
 
Schiftingsvraag :  
 
Aantal gemaakte doelpunten in deze wedstrijden :  ……..    Goals 
 

Af te geven aan :     Glenn VercruysseGlenn VercruysseGlenn VercruysseGlenn Vercruysse    
 
 

Winnaar van de maand November 2008 is Graulus Roland met 35 punten 



 

 
 

 

 



Pronostiek : klassement Seizoen 2008-2009 
 

      1. Graulus Roland  3deelnames   85 punten 

      2. Pieters Niek   3deelnames   70 punten 

      3. Pauwels Joan  3deelnames   65 punten 

Vanthournout Luc  3deelnames   65 punten 

      5. Vercruysse Jean-Pierre 3deelnames   55 punten 

       Vanhooren Eric  3deelnames   55punten 

 Hanssen Leon  3deelnames   55 punten 

Vanneste Marc  3deelnames   55 punten 

 Schaekers Francois  3deelnames   55 punten 

     10. Knockaert Daniel  3deelnames   50 punten 

Platteeuw Alex  3deelnames   50 punten 

 Vandenbulcke Gino  3deelnames   50 punten 

Clabau Martial  3deelnames   50 punten 

 Provoost Daniel  3deelnames   50 punten 

     15. Saelens Nancy  3deelnames   45 punten 

 Roets Albert    3deelnames   45 punten 

 Van elverdinghe Jean 3deelnames   45 punten 

     18. Pieters Theo   3deelnames   40 punten 

 Coulier Luc   2deelnames   40 punten 

     20. Callebout Bjorn  2deelnames   35 punten 

Vandenberghe Dries 3deelnames   35 punten 

 Lefever Robin  2deelnames   35 punten 

     23. Teerlynck Bart   2deelnames   30 punten 

           Masscheleyn Nicky  2deelnames   30 punten 

     25. Gilis Olivier   2deelnames   25 punten 

     26. Rys Edwin   2deelnames   20 punten 

Verstraete  Jeroen  1deelname   20 punten 

 Blomme Maurits  1deelname   20 punten 

     29. Decroo Sam   1deelname     5 punten  

     30. Decroos Nicolas  1deelname     0 punten  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Activiteiten seizoen 2008 - 2009 
 

 

Iedere woensdagavond om 19.15 u: training PISTE VEURNE olv coach Daniel 
 

Zaterdag 3 januari 2009: Etentje wekelijkse training met partner (Resto Real) 

Vrijdag 30 januari 2009: Nieuwjaarsreceptie KOKSIJDE met partner 

 

Maandag 16 februari 2009: vergadering ESEN 

!!! Vrijdag 20 februari 2009: BOWLING  (onder voorbehoud) !!! 

 

Maandag 16 maart 2009: vergadering VEURNE 

 
Zaterdag 11 april 2009 : Nacht van de Referee (Studio Hall te St.Kruis Brugge) 
                                                         (paaszaterdag -> geen voetbal op zondag) 

Maandag 27 april 2009: vergadering ESEN 

 

Zaterdag 9 mei 2009 : 7x7 voetbaltornooi te Eernegem (inrichting Gistel) 

Zaterdag 30 mei 2009: Eindeseizoensactiviteit te Gistel of omstreken 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

 

Activiteiten seizoen 2009 - 2010 
 

 

Zaterdag 22 augustus 2009 : Fysieke en theorestiche testen (Klimmen & Dalen) 

Vrijdag 28 augusts 2009 : Algemen Vergadering – Ontmoetingscentrum Menen 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



 
sponsor van R.S.C.Anderlecht – herfstkampioen 2008-2009 

 


