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Bedankingen
Welgemeende dank aan de vele sponsors!

Hartelijke dank aan alle schenkers van
tombolaprijzen!

Streekproducten worden jullie vriendelijk
aangeboden door
Pepsico Lays Veurne
En
Meli Veurne
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Dagorde Provinciale Algemene Vergadering
18u:
19u30:







21u30:

Feestelijke ontvangst met glaasje bubbels
Start Provinciale Algemene Vergadering
Openingswoord door Bart Teerlynck, voorzitter van
REFSWESTKUST
Welkomstwoord door dhr. Marc Vanden Bussche,
Burgemeester Koksijde
Woord van dhr. Luc Matthys, voorzitter van het PSC
Huldigen van de gevierden
Instructies seizoen 2014-2015
Gastspreker dhr. Vincent Mannaert (algemeen
manager Club Brugge)
Slotwoord door voorzitter Bart Teerlynck
Uitdelen van scheidsrechterskaarten
Gevolgd door côte à l’os à volonté voor alle ingeschreven aanwezigen
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Café Onder de Torens

Kiekenstraat 7

8600 Diksmuide

Haelewyck Verzekeringen

Nieuwstraat 2

8630 Veurne

Pauwels

Koksijdestraat 6

8630 Veurne

Pinson Biscuiterie BVBA

Handelstraat 11

8630 Veurne

De Groene Hoek

Leopold II laan 14

8670 Oostduinkerke

Advocaat Dirk Dawyndt

Zeelaan 195

8670 Koksijde

Potjé Paté

Kaatsspelstraat 1

8690 Alveringem

Johan Wulleman

Beverenstraat 6

8691 Leisele
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Vincent Mannaert – de man achter de ploeg





Geboortedatum
Geboorteplaats
Been
Clubinformatie
o Huidige club
Functie
o Jeugd
o

Senioren



Opleiding



Professionele carrière

8 oktober 1974
Opwijk, België
Linksvoetig
Club Brugge
Algemeen manager
KSK Opwijk
RSC Anderlecht
1992-1995
Eendracht Aalst
1995-1996
RC Heirnis Gent
1996-1999
Eendracht Hekelgem
1999-2000
KAV Dendermonde
2000-2005
KSK Opwijk
2005
Eendracht Mazenzele

Master Rechten (VUB)
Young Management Program (Vlerick Management School)
Balie Dendermonde
Legal advisor (KBC Assest Management)
Senior Consultant (Hudson)
General Manager Zulte-Waregem
General Manager Club Brugge
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Woordje Bart Teerlynck, voorzitter
REFSWESKUST
Beste collega scheidsrechters én assistent-scheidsrechters, bestuursleden,
gemeenteraadsleden, PSC en CSC leden, CORPO afgevaardigden,
gastspreker, sponsors en alle sympathisanten

Vandaag heb ik de eer om het openingswoordje te plaatsen als voorzitter
(sinds 2007) van de S.V.D.V.W.vzw oftewel Scheidsrechters Vriendenkring
Diksmuide Veurne Westkust alias REFSWESTKUST.be. Dit als opvolger van
oprichter Guido Hoste (1974) en huidig CSC Physical Coach Dirk Vanhoutte (1999). Wie
goed kan rekenen, weet dat onze Vriendenkring nu 40 jaar oud is. Wie nog beter kan
rekenen, beseft dat ik 7 jaar voorzitter ben. De 7 vette of de 7 magere jaren ? Sportief
gezien ben ik zeker over mijn hoogtepunt en wanneer jullie dit lezen ben ik waarschijnlijk
weer jeugdscheidsrechter. De fysieke testen van 35 sec naar 32 sec zijn er te veel aan. Zelfs
de 35 sec doen meer en meer pijn. 3 piekuren gel in de knie, 36 kine-behandelingen, 65
dagen Leffe-loos maar alles kraakt en piept nog. Alea jacta est ! Dus actieve scheidsen,
geniet van elk moment op het veld, ga ervoor, wees beschikbaar  én voorzichtig op de
after-party. Het klinkt een beetje als een afscheid maar dat is het niet. Misschien van
‘klimmen én dalen’ maar niet van de arbitrage. Niet van de Vriendenkring. Blij dat ik 1e
provinciale heb mogen meemaken, blij dat ik deze hobby heb mogen ontdekken.
Vanavond ben ik trots op mijn Vriendenkring en meer speciaal op de PAV organisator Niek
Pieters om dit jaarlijkse gebeuren te organiseren. Ik was me niet bewust dat dit zo een
hoop werk is. Met alle hervormingen die op komst zijn, laat ons en in Brussel vooral niet
vergeten dat alles op vrijwilligers draait. Dank aan alle helpende handen in de zaal, aan de
toog, vooraf, nadien !
Er rest me nog enkel jullie een geweldige vergadering, een geweldige avond en smakelijk
eten toe te wensen.
Geniet van het moment enne…. welkom in Koksijde

Voorzitter Bart Teerlynck
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Woordje Luc Matthys, voorzitter PSC
Geachte lezer,
Andermaal staan we voor de start van en nieuw voetbalseizoen;
pas de wereldbeker en ronde van Frankrijk achter de rug en daar
zijn de bekermatchen reeds weer. De start van een nieuw seizoen
en een eerste vaststelling: 'Wat gaat de tijd vlug voorbij'.
Dit betekent ook dat er opnieuw een algemene vergadering van
onze West-Vlaamse scheidsrechters doorgaat. Net zoals vorig jaar is
de organisatie in handen van een kleinere vriendenkring, wat zeker
niet wil zeggen dat het daarom een mindere vergadering zal
worden, wél in tegendeel.
Vriendenkring van Veurne-Diksmuide : bedankt om dit jaar met veel inzet en gedrevenheid
deze provinciale hoogdag van ons scheidsrechterswereldje te willen organiseren.
We slagen er opnieuw in om de scheidsrechters en assistenten van onze provincie bijeen te
brengen. Ik hoop dat zij massaal aanwezig zullen zijn. Vorig seizoen was het een schot in de
roos, hopelijk is het deze keer niet anders. Het is niet evident om in onze huidige
samenleving dergelijke evenementen te laten doorgaan, maar ja wij zijn ook geen alledaagse
sporters. Het is de belangrijkste bijeenkomst van het seizoen; vele collega’s ontmoeten een
gezellige babbel slaan, info en ervaringen uitwisselen kan tijdens deze bijeenkomst We staan
er wekelijks alleen voor, dus is deze bijeenkomst samen met de maandelijkse vergaderingen
van de vriendenkring van het grootste belang om het in de arbitrage vol te houden.
We staan voor grote veranderingen voor wat de werking van de arbitrage betreft . Het is de
bedoeling om de arbitrage meer en meer te professionaliseren; dit is reeds het geval in het
betaald voetbal. Men gaat een duidelijker onderscheid maken tussen betaald voetbal en
amateurs. De CSC is reeds in die zin aangepast. Ook de splitsing tussen beide taalgroepen
wordt verder uitgebreid. Voor ons betekent dit dat wij on der de vlag van het VFV varen. Het
komende seizoen is het de bedoeling om ook de PSC ’s aan te passen en te herstructureren.
Wat het gaat worden weten we nog niet, maar dat het verandert is zeker. Meer
grensoverschrijding behoort tot de mogelijkheden. We zullen jullie zeker op de hoogte
brengen en houden.
Wat betreft de agressie afgelopen seizoen was het heel wat beter, maar het kan nog beter.
We blijven rekenen op de clubs, ook op zij die het nog steeds niet snappen dat zonder
scheidsrechter er geen voetbal gespeeld wordt. Daarom gaan we dit seizoen verder met
onze affiche campagne.
Beste commissieleden, opleiders, scheidsrechters en assistenten: dank voor de inzet het
afgelopen seizoen; veel moed en inzet gewenst voor het nieuwe seizoen.
Vriendenkring Veurne-Diksmuide dank en gelukwensen voor de puike organisatie. Ook aan
de andere vriendenkringen: dank voor het werk dat jullie het hele jaar door presteren.
Luc Matthys
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Woordje Marc Vanden Bussche,
Burgemeester Koksijde
Voorzitter, bestuursleden en leden van het
scheidsrechterscomité West-Vlaanderen,
Geachte scheidsrechters,
Beste sportvrienden, ik mag ook wel de sportvriendinnen
citeren,
Het is voor mij als burgemeester, voetbalfanaat, oudvoetballer bij KVV Coxyde en vroeger minivoetbalspeler,
vandaag nog supporter van Club Brugge, een bijzonder
genoegen hier vandaag de provinciale scheidsrechters in het c.c. Casino Koksijde te mogen
verwelkomen.
Een groep enthousiaste vrijwilligers waarvoor men alleen maar veel respect kan opbrengen.
Tijdens een voetbalcompetitie staan zij bijna iedere week in het brandpunt van spot,
denigrerende scheldpartijen, verbale agressie en gelukkig – voor de sport – enkele
uitzonderingen niet te na gesproken, wordt slechts zelden fysiek geweld gebruik. En maar
best ook, want in onze huidige egoïstische maatschappij van onverschilligheid is een kleine
vonk vaak voldoende voor duw- of trekwerk en vechtpartijen. In dit bestel overdrijf ik niet,
als ik zeg dat dit voor mij een heel speciale dag is, en ik al de scheidsrechters hier vandaag
aanwezig graag persoonlijk de hand zou willen drukken en om hen te danken voor hun inzet
en doorzettingsvermogen… want, zonder hen zou er immers geen competitiesport zijn.
Het succesvol aantreden van scheidsrechters en het danken van oud-collega’s is nog altijd
een feestje waard. En zeker als er een heel jaar lang, dikwijls met beperkte middelen
gestreefd wordt naar ‘law en order’ binnen de krijtlijnen, mag er wel wat gevierd worden. En
scheidsrechter word je niet zomaar. Om op te klimmen langs de hiërarchische ladder is een
proces nodig van vele jaren. In de eerste plaats een gezonde portie doorzettingsvermogen
en vooral conditie. Ook het concentratievermogen wanneer het al eens hectisch wordt, is
een belangrijk wapen en komt alleen maar na oefening en leidingritme. Tegenover de
inspanning staat natuurlijk de ontspanning; en na de stress van enkele voorbije wedstrijden
is de tijd aangebroken voor een uitbundig feest, een welverdiend feest zou ik willen zeggen.
De ambitie om zich in te zetten voor het “spelletje”, zij het in de jeugdreeksen, lagere of in
de hogere reeksen blijft voor iedere scheidsrechter een uitdaging. Scheidsrechter zijn doet
men niet voor het grote geld, wel voor de uitdaging en de passie voor de voetbalsport.
Scheidsrechter zijn is ook een individuele uitdaging, maar anderzijds de inzet voor het
grotere geheel. In een teamsport als het voetbal is elke speler belangrijk, maar een
scheidsrechter is nog belangrijker en heeft in de wedstrijd een voorbeeldfunctie te vervullen.
Wat in elke voetbalploeg belangrijk is, is dat alle neuzen zowel van spelers, trainers als
begeleiders in dezelfde richting wijzen; dat alle spelers hetzelfde doel voor ogen hebben en
ook bereid zijn zich daarvoor in te zetten maar dan met het nodige respect voor de centrale
gast “de scheidsrechter”. Een scheidsrechter die al te vaak de ‘kop van jut’ is. Dan is het aan
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bestuursleden, trainers, begeleiders om de spelers en supporters in te tomen en zorg te
dragen voor die “éénling”, de scheidsrechter, ook maar een mens van vlees en bloed, met
gaven en gebreken.
Succes hebben is belangrijk; en niet alleen als scheidsrechter. Maar in deze discipline kan
men ook leren om vechten voor wat men waard is. Niet opgeven als het even tegenzit,
luisteren naar de raad van ervaren scheidsrechters, het hoofd koel houden op spannende
momenten en vooral lessen trekken uit tegenslagen. Bovendien leert men als scheidsrichter
in het geheel van de wedstrijd, zichzelf weg te cijferen. In een dergelijke groepsport wordt
ook rekening gehouden met de verschillende karakters en grilletjes, in die context past een
goede scheidsrechter “met feeling” zich snel aan. De eigen grilletjes intomen, ook dat is een
levensles. Wie al die vaardigheden op het sportveld beheerst, kan met een gerust hart in de
competitie van de maatschappij meespelen. Men zou kunnen zeggen dat de taak van
scheidsrechter een school is voor het leven. Bij wedstrijdsporten moet men zich bepaalde
regels houden. Regels die op het fair-play principe berusten. En als men bereid is die regels
serieus te nemen, zal men merken dat de sport ook een karaktervormend instituut is,
waarvan men ook ver buiten het sportveld profijt kan halen.
Ik wil al de West-Vlaamse scheidsrechters gelukwensen voor zijn of haar inzet en wens hen
allerbeste toe voor de toekomst.
Marc Vanden Bussche
Burgemeester Koksijde
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Woordje Steven Martens, CEO Belgische
Voetbalbond
Geachte Voorzitter en Leden,
Beste scheidsrechters en vrienden van
de arbitrage,

Het seizoen 2013-2014 was nog maar
net afgelopen of het werd al snel
opgevolgd door een schitterende WKcampagne van onze nationale A-ploeg in Brazilië en de start van het kampioenschap in de
Jupiler Pro league en de nationale reeksen. Ondertussen staat ook het seizoen 2014-2015 al
vol ongeduld voor de deur te trappelen en het lijkt wel of we geen week meer zonder
voetbal kunnen. We kunnen stellen dat deze dynamiek van opeenvolgende activiteiten
verslavend werkt want we kijken al opnieuw hoopvol uit naar de EK-campagne die van start
gaat in september. De motor van deze dynamiek die nu al enkele jaren door de KBVB raast
maar waarvan de gevolgen niet altijd onmiddellijk zichtbaar waren, blijft dus op stevig
toerental draaien. Naast het voetbal in het algemeen en onze Rode Duivels in het bijzonder
zal hij ook zijn impact hebben op de arbitrage en dit niet alleen in het betaald voetbal maar
tot in de kleinste geledingen van onze grote voetbalfamilie.

In het nationaal voetbal werd onder andere de Centrale Scheidsrechterscommissie eind
vorig seizoen gereorganiseerd tot een kleinschaliger en professioneel Referee Office. Het
beperken van het aantal leden zal samen met een professionelere aanpak leiden tot een
snellere beslissingsprocedure waardoor de vooropgestelde doelstellingen sneller kunnen
geconcretiseerd worden. Vele vrijwilligers hebben in het verleden met passie en
engagement de basis voor dit verhaal gelegd. En daarom kunnen we niet duidelijker
benadrukken dat we iedereen zullen blijven nodig hebben. Het wordt in de toekomst echter
een verhaal van competentieprofielen, van het aanstellen van de juiste man op de juiste
plaats. Binnen de Vlaamse Voetbalfederatie werd Jean-Baptist Bultynck in deze optiek
ondertussen aangeworven als verantwoordelijke van de arbitrage. Hij zal, ondersteund door
het Referee Department trachten om zo snel mogelijk een klare kijk te krijgen op de werking
in de provincies. Deze aanpak moet op termijn leiden tot een uniforme werking binnen de
regio’s waardoor nieuwe opportuniteiten ontstaan. Jonge talentvolle scheidsrechters
moeten op die manier sneller kunnen doorgroeien en op een efficiënte manier begeleid
worden naar de top van hun kunnen. Jeugdspelers zullen als clubscheidsrechters op een
degelijke manier begeleid worden door Referee Ambassadors en door deze kennismaking
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misschien tot een loopbaan als scheidsrechter komen. De vriendenkringen spelen in dit
verhaal een zeer belangrijke rol. Zij kunnen de ankerpunten zijn voor de samenkomsten van
het bestaande contingent officiële scheidsrechters maar anderzijds ook instaan voor de
opleiding en begeleiding van de referee ambassadors uit de nabije omgeving. Het
aantrekken van clubscheidsrechters is dan nog maar een kleine stap om tot een harmonisch
geheel te komen waar iedereen binnen de arbitrage beter van wordt.
De toekomst zal dit uitwijzen maar eerst en vooral willen we jullie een prima start in een
boeiend kampioenschap toewensen!

Succes!

Steven Martens

Paul Allaerts

Kris Bellon
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Woordje Albert Roets, gewezen PSC-Lid
Het seizoen 2013 – 2014 zit er op ; het heeft goed geweest. De
vriendenkring heeft (8 + 3 studenten) een recordaantal stagiairs open begeleid. Opvallend positief is dat bij die ‘nieuwkomers’ quasi de
helft komt trainen en dat er onbetwistbaar talent in schuilt (zelfs
opnames in cursus G5). Volharden en bevestigen is de boodschap. De
eindevaluaties (resultaten) zijn bekend en geven geen spectaculaire
verschuivingen. Een schaduwzijde : zowel onze ondervoorzitter Michel
als opleider Luc werden met ernstige medische problemen
geconfronteerd. Het blijft bang afwachten hoe hun situatie verder
evolueert. Van harte beterschap, hopelijk zien we hen nog terug op
onze velden ; alvast veel moed toegewenst.
Reeds maanden terug heb ik beslist er een punt achter te zetten (met 36 dienstjaren
op de teller). Ik ben dankbaar dat ik die mooie hobby zo lang heb kunnen uitoefenen (met
volle steun trouwens van mijn sympathieke echtgenote Marleen). Weliswaar in mijn eigen
stijl (beschikbaar, opbouwend kritisch en veeleisend) heb ik doorheen de jaren met tal van
toffe mensen mogen samenwerken. Ik streefde nooit naar populariteit maar was eerlijk (ook
qua aanduidingen en puntentoekenning). Ik stop met de gedachte dat ik in de spiegel mag
kijken. Mijn opvolging is verzekerd : met de komst van Theo heeft de vriendenkring een
waardevol alternatief. Ik wens hem alle succes toe en zal – desgewenst – steeds ten
diensten blijven met raad en daad. In de persoon van Luc Coulier stelde de vriendenkring
een gewaardeerde (ex)Ref voor die wilde ! (tijden zijn veranderd hé) toetreden tot de
commissie. Hij is zeer gemotiveerd en geniet alvast onze volledige steun. Luc, ‘ all the best’
en weet, - zoals beloofd – dat ge steeds op mij kunt rekenen.
Ik kan het belang van de vriendenkring niet genoeg onderstrepen. Zonder schroom
durf ik stellen dat we mogen fier zijn op ‘die kleine’ van ons (niet dubbelzinnig bedoeld). We
waren doorgaans talrijk vertegenwoordigd, hebben een ruim en variabel activiteiten aanbod
en ook op de maandelijkse bijeenkomsten is de respons veelal groot. Het is derhalve
passend om het dynamisch bestuur voor hun onbaatzuchtige inzet van harte te feliciteren.
Niek, onze jarenlange fantastische secretaris die ook een stap opzij wenst te zetten, verdient
een extra pluim.
Tenslotte, ik heb mij af en toe geërgerd, had regelmatig bedenkingen doch globaal
blik ik met grote tevredenheid terug. Zo nodig kunt ge nog eens op mij terugvallen (een les,
peterschap, inrichten zoektochtje …) doch ik wens vooral U nog een jarenlang sportief
engagement en … een prima gezondheid toe.

Van harte, Albert
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Bondsonderscheidingen
1) Officiële leden
a) Ereleden
Geen
b) Lid van verdienste
 DE VIS Luc, Opleider P.S.C. West-Vlaanderen
 ROETS Albert, Opleider P.S.C. West-Vlaanderen
c) Bondserepenning
Geen
2) Scheidrechters
a) Lid van Verdienste
 CLABAU Martial, Scheidsrechter P.S.C. West-Vlaanderen
 COMMEYNE Bernard, Scheidsrechter P.S.C. West-Vlaanderen
 DELAHAYE Francky, Scheidsrechter P.S.C. West-Vlaanderen
 LIBBRECHT Frank, Scheidsrechter P.S.C. West-Vlaanderen
 VANDENBOSSCHE Marnick, Scheidsrechter P.S.C. West-Vlaanderen
b) Bondserepenning
 DEBEL Rudy
 DEBOOSERE Henk
 DE WINTER Filip
 GELDHOF Johan
 GHEYSEN Guido
 HULSTAERT Marc
 KERRINCKX José
 MALFAIT Lieven
 PROVOOST Daniël
 RUELENS Henri
 SOENS Philippe
 SOHIER Benny
 SOHIER Patrick
 VANDEPITTE Olivier
 VIEREN Marnix
c) Breloque
 BOURDEAU Paul
 DEHAESE Patrick
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De geschiedenis van REFSWESTKUST
Met speciale dank aan onze oud-secretaris die op zolder de levensloop terug vond.

Vriendenkring Veurne werd gesticht op 14 januari 1974 in café L’Espérance te Veurne.
Vandaag is onze Vriendenkring dus 40 jaar. Op 20 maart 1999 was er het grootste feest ooit
voor Vriendenkring Veurne, dit met het 25-jarig bestaan. Toen ontvingen Guido Hoste, Luc
Vercooren, Luc Vanthournout en René Lannoo een medaille op het Stadhuis te Diksmuide.
De Vriendenkring kende bij zijn ontstaan in 1974 slechts 11 leden. Voorzitter – secretaris
was: Guido Hoste. Drie jaar later, in 1977, werd Luc Vercooren secretaris, dit 22 jaar lang tot
1999. Daarna nam bestuurslid Niek Pieters voor 15 jaar deze taak over tot vorig seizoen.
Vanaf heden is Robin Lefever onze secretaris.
Guido Hoste was voorzitter tot 1999. De fakkel werd overgedragen aan Dirk Vanhoutte
voor de komende 8 jaar. In september 2007 volgde Bart Teerlynck hem op, dit als derde
voorzitter van REFSWESKUST. De “schatten” werden van 1974 tot 1977 en van 1996 tot
2005 bijgehouden door Luc Vercooren. Van 1977 tot 1996 stond René Lannoo aan het hoofd
van de financiën. In 2005 nam Bart Teerlynck de taak op zich, dewelke hij een tijdje
combineerde met het voorzitterschap. Maar sedert 2010 hebben we met Daniël Knockaert
opnieuw een volwaardig penningmeester.
De laatste jaren zijn er altijd tussen de 50 en 60 leden.
De ere-leden van Veurne zijn op heden:
De Heer Guido Hoste
Mevrouw Simone Deschepper
De Heer Adolphe Salembier (†)
De Heer Geert Vanderper
De Heer en Mevrouw Marcel Mahieu (†) en Cecile Velghe
De Heer Maurits Blomme
De Heer Luc Vercooren
De Heer Dirk Vanhoutte
De Heer Marc Vanneste

Bij de scheidsrechters en assistenten in “klimmen en dalen” hebben we al veel
gezichten tegengekomen. Toch slaagden op heden slechts drie leden om als scheidsrechter
de stap naar nationale te maken. In 1992 viel deze eer te beurt aan Dirk Vanhoutte, en elf
jaar later mocht Niek Pieters in 2003 de grote stap zetten. Recent in 2013 kon Robin Lefever
ook de doorsteek maken.
Bij de assistenten is er enkel Edwin Rys die de promotie kon waarmaken, dit in 2006. Op
heden is hij nog steeds een gewaardeerd assistent in 1e nationale.
32

De opleiders door de jaren heen waren Herman Lansens, Ghilsain Vernieuwe, Maurits
Blomme, Guido Hoste, Albert Roets, Luc Vanthournout, Luc Vercooren en Marc Vanneste.
Momenteel is Theo Buelen onze PSC verantwoordelijke maar vanaf dit seizoen verwelkomen
we ook Luc Coulier als opleider in onze Vriendenkring
Vriendenkring Veurne, op heden REFSWESKUST.be genaamd, organiseert vandaag voor de
5e maal de jaarlijkse algemene vergadering; Dit gebeurde reeds in 1975 te Koksijde
(casino), 1985 Adinkerke (Meli), 1994 Veurne (Zonnebloem) en 2005, 2014 Koksijde (CC
Casino).

Geniet van de Provinciale Algemene Vergadering en de heerlijke côte à l'os.
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Eindstand pronostiek 2013-2014
EINDSTAND
NAAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Martial Clabau
Albert Roets
David Vanheste
Dries Vandenberghe
Sam Decroo
Jean-Pierre Vercruysse
Daniël Knockaert
Patrick Soutaer
Robin Lefever
Olivier Gilis
Yorben Cauwelier
Theo Pieters
Edilbert Trienpont
Theo Buelen
Carl Degraeve
Roland Graulus
Niek Pieters
Nordin Degraeve
Willy Vanacker
Danny Declerck
Bart Teerlynck
Maurits Blomme
Michel Rys
Luc Vanthournout
Guido Hoste
Leon Hanssen
Joan Pauwels
Jeroen Cogghe
Luc Coulier
Bjorn Callebaut
Nancy Saelens
Kurt Notredame
Jan Recour
Diego De Moor
Luc Tandt
Gino Vandenbulcke
Ronny Buggenhout
Timon Hillewaere

SCORE
54
51
49
46
46
45
45
43
40
38
37
35
30
28
27
26
24
23
22
22
18
18
17
16
15
14
14
12
12
11
9
9
7
7
7
6
4
3

AANTAL
DEELNAMES
8
8
8
8
8
8
8
6
7
7
6
6
5
7
6
5
6
4
3
6
3
4
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
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37

38

39

Activiteitenkalender 2014-2015















Wekelijkse training te Veurne
Vrijdag 29 augustus
PAV
Vrijdag 26 september
19:30 Quiz Luc Matthys
Tielt
Maandag 29 september
20:00 Ledenvergadering
Vrijdag 10 oktober
20:45 Rode Duivels - Andorra
Zaterdag 11 oktober
Fysieke testen HERKANSING
Vrijdag 31 oktober
Bowling Adinkerke
Woensdag 12november
20:45 Rode Duivels - Ijsland
Zondag 16 november
18:00 Rode Duivels - Wales
Maandag 1 december
20:00 Ledenvergadering
Vrijdag 26 december
London UITVERKOCHT
Vrijdag 30 januari
Nieuwjaarsdiner
Zaterdag 28 februari
Fysieke testen 1e provinciale
Zaterdag 28 maart
20:45 Rode Duivels – Cyprus

40

41

42

