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Nu de herfst zijn pracht over het land verdeelt,
kunnen wij volop genieten van onze hobby. De
ene week lopen we rustig in het zonnetje, de
andere week moeten we opletten dat de wind ons
niet van het veld blaast.
Het Herfstfeest was onze eerste „actieve‟
activiteit. Meerdere leden waren hierop aanwezig.
Het aantal „voetballers‟
oversteeg alle
verwachtingen. Ook de talloze „mee-eters‟
hebben op een aangename manier hun avond
kunnen doorbrengen.
Deze maand namen we afscheid van een, voor de
wat oudere leden, bekend gezicht. Hierover volgt
later in het boekje meer.
Anderzijds konden we 5 nieuwe personen
verwelkomen in onze kring. Klaargestoomd door
onze opleiders, slaagden zij allemaal in hun
examen. Binnenkort zullen zij hun eerste stappen
op het terrein zetten, als arbiter bij de KBVB dan
toch.
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Editoriaal
Ondertussen is ook voor Soleo het voetbalseizoen begonnen. Het was direct de
heruitgave van de finale van de beker Leenen vorig seizoen. De nieuwe coach
begon dadelijk met de stelling: “Deelnemen is belangrijker dan winnen!”
Volgende maand volgt dan de eerste uitwedstrijd in de beker Leenen en zullen
ook de wedstrijden van de SVPA-beker stilaan hun opwachting gaan maken.
Ook de SVPA is op volle toeren beginnen draaien. Het verslag van september
vind je in dit boekje. Ondertussen is ook de Nacht van de SVPA reeds
gepasseerd. Eind oktober zal de SVPA-vergadering in Lier doorgaan.
Natuurlijk mogen we de wekelijkse training niet vergeten. Een goede fysiek is
immers een stevige basis om op een goede manier wedstrijden te leiden, zowel
in de voormiddag als bij eerste elftallen. Trainer Dirk Gilon hoopt dan ook op
een goede opkomst.
U hebt het al begrepen. Als U als scheidsrechter aan alle kringactiviteiten, al uw
wedstrijden en de opgelegde cursussen deelneemt, bent U verzekerd van een
goed gevulde agenda.
Hebt U nog tijd over, lees dan rustig op uw gemak, voor sommige onder ons
misschien wel letterlijk, ons maandblad.

Met vriendelijke groeten,
De redactie.
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Vergadering
Verslag ledenvergadering september 2009
1. Marc Leysen opent de vergadering
2. Briefwisseling:
 Uitnodiging quiz Noordergouw 16/10 in ‟t Schoolhuis te Gooreind
 Bestuurssamenstelling vriendenkring van Mol
 Uitnodiging “19e Nacht van SVPA” vrijdag 23/10 Parochiezaal Tongerlo
 Verslag Algemene Vergadering Beker Leenen
 E-mails van diverse leden
3. SVPA
 Koen brengt verslag uit van de laatste SVPA vergadering
 Nacht van SVPA 23/10 te Tongerlo: Inschrijvingen eten en quiz uiterlijk
op 13/10. Kaasschotel 9 €, Charcuterieschotel 6 € of groenteschotel 5 €.
Marc vraagt wie interesse heeft. De kas betaalt het eten van de leden
die meegaan. Er wordt 5 € inschrijving gevraagd dewelke de leden die
meegaan terugkrijgen onder de vorm van drankbonnetjes.
4. Ledenblad
Piet vraagt of iedereen zijn ledenblad heeft gedaan. Voor opmerkingen of
ideeën kan je terecht bij de redactie.
5. Kasverslag
Paul overloopt het kasverslag.
Marc Leysen vraagt aan 2 personen om de boeken van vorig seizoen na te
kijken. Gwenda en Johan zijn kandidaat.
6. Voetbal
 De Beker Leenen wordt aan de leden getoond. Deze wordt nu in
bewaring gegeven aan onze ere-voorzitter Walter van Peborg.
 Herfstfeest op 2/10 te Hooikt. Voetbal om 19u. Samenkomst 18u30.
 Soleo – Mons (beker Leenen) op 16/10 te Nijlen. Aanvang 20u30.
Samenkomst 19u30. Namen opgeven bij Sven Osier.
7. Herfstfeest 2/10
Dit vindt plaats op het terrein van KV Hooikt. Aanvang voetbalwedstrijd:
19u. Aanvang BBQ: 20u30. Prijzen: Leden €15, niet leden €20 en leden
die minstens 1 dag geholpen hebben op diverse tornooien €8. Er is tevens
ook 1 consumptie in de prijs inbegrepen.
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8. Soleo-quiz 13/11
Deze vindt plaats op vrijdag 13/11 in de kantine van KFC Bevel.
9. Wafelverkoop, gekoppeld aan spaarsysteem
Kevin legt met een powerpoint uit hoe het spaarsysteem werkt. Er zijn drie
opties :






lid geeft te kennen niet aan deze verkoop deel te nemen.
lid geeft te kennen aan deze verkoop deel te nemen, maar niet aan de
spaaractie ; verkoop van minstens 10 dozen geeft recht op 0,5 € per
verkochte doos voor het lid, som op het einde van de actie uitbetaald aan
het lid.
lid geeft te kennen aan deze verkoop en de spaaractie deel te nemen, lid
krijgt als tegenprestatie 1 € per verkochte doos.
De gespaarde som kan aangewend worden om ALLE activiteiten die
KSOLEO in richt te betalen. Vb. U heeft 100 dozen verkocht en u gaf te
kennen dat u aan de spaaractie wilde deelnemen. Dan kan u 100 €
besteden aan bv. trip Woking, maar u kan bv uw banket, herfstfeest
hiermee ook betalen. Is het bedrag op het einde van het seizoen nog
aanzienlijk, dan zal u nog ingelicht worden hoe dit verder afgewerkt zal
worden.

Wij als bestuur zijn ervan overtuigd dat deze tegemoetkoming als positief zal
ervaren worden , indien betere suggesties aarzel niet om ons te contacteren.
10.Gastronomisch weekend 12, 13 en 14/11/2010
Rony werkt een programma uit. Verdere info volgt.
11.Verbroedering Menen
Dit jaar is het onze beurt om naar Menen te trekken. Verder info volgt.
12.Banket Soleo 23/4/2010
We keren terug naar de oude formule. Het banket gaat dit jaar door op
vrijdag 23/4/2010 in het “Hof van Nazareth”. Verder info volgt.

13. 75 jarig Bestaan
Geïnteresseerden kunnen hun naam opgeven bij Kevin.
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Vergadering
14. Werkgroep redactie
Geïnteresseerden kunnen hun naam opgeven bij Kevin.
15. Sinterklaas feest 4/12
Inschrijven kan bij de secretaris.
16. Lid Johan van Herck krijgt zijn trofee naar aanleiding van 15 jaar Soleo lid.
17. Dhr. Vekemans

 dankt iedereen voor de talrijke opkomst.

 dankt het bestuur voor de organisatie van de Prov. Cursus.
 feliciteert Soleo voor de organisatie van het jeugdtornooi in Massenhoven.
 dankt de scheidsrechters die nog meermaals een extra wedstrijd doen door
het tekort aan scheidsrechters.
 vraagt om tijdig je verlof aan te vragen. (4 weken op voorhand)
 drukt het belang van het ledenblad uit.
 fysieke en theoretische testen waren zeer goed.
 theoretische testen voor C1 op 17/11.
18. Dhr. Nieuwejaers






8/10: Cursus plaatsing/verplaatsing voor de lichting van oktober.
21/10: cursus AR voor de lichting van oktober.
merkt op dat er vorig seizoen veel scheidsrechters niet verontschuldigd
afwezig waren, 196 in totaal.
5 nieuwe kandidaten
5 mensen van ons gewest hebben de prov. Cursus niet gevolgd.

19. Dhr. Ceelen








vergetelheid in verslag vorige ledenvergadering: meldt foutmelding op
website:
Scheidsrechtersverslag
Antwerpen
te
verzenden
naar
pc.foot.antwerpen@footbel.com ipv psc.foot.antwerpen@footbel.com. Oud
adres staat er ook nog op: Mechelsesteenweg ipv Brieleke 18
Wommelgem.
drukt aandacht op voorbereiding wedstrijd: obstakels neutrale zone, er
mogen daarin geen extra stoelen of banken aanwezig zijn. De omheining
moet volledig afgesloten zijn. Is dat niet zo dan mogen daar geen
toeschouwers staan.
“Geef duidelijke richtlijnen aan u terreinafgevaardigde: wees duidelijk,
iedereen moet zijn ID-kaart tonen, uizondering: terreinafgevaardigde,
deze moet je toelaten maar wel noteren in het vakje aanmerkingen.”
drukt aandacht op het dragen van de armbanden. En kijk na dat het juist
is.
meldt dat vervangingen dienen te gebeuren langs kan dug-out en op de
middellijn.
5

Vergadering



“Wanneer het een wedstrijd is van nationaal niveau dienen de bezoekers
hun tenue aan te passen.”
“Opwarming spelers altijd achter AR1.”

20. Dhr. Vaneynde


deelt de reglementenquiz uit en overloopt hem.

21. Boekhouding
Gwenda en Johan hebben de boeken nagekeken en deze goed gekeurd.
22.Rondvraag :
Dhr. Van Eynde: tijdens reglementenquiz 1 min per vraag en graag wat
minder rumoer tijdens de vragen.
Louis Leers raadt iedereen aan tijdig naar zijn wedstrijd te gaan.
Marc van Craen: Proficiat met de goede structuur van de vergadering.
Benny van Ransbeeck heeft een appartement in Antwerpen gekocht. Hij heeft
grote kuis gehouden en heeft nog enkele scheidsrechterstenues op
overschot. Hij geeft deze weg.
Paul Verheyen noemt de namen van enkele personen die nog geld dienen
terug te krijgen op een voorschot van poloverkoop van vorig
seizoen.
Jef Raets: Er liggen nog enkele boekjes van Vacla-Ref.
Marc Leysen sluit de vergadering.

Volgende vergadering:
Vrijdag 31 oktober 2009
Sint-Gummaruscollege
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Verslag SVPA-vergadering september 2009

Klokslag 20u30 of toch daaromtrent opende voorzitter Nieuwejaers de vergadering. Meteen
de start van een nieuw S.V.P.A. seizoen.


Briefwisseling :
-



Valcla Ref :
-



Samenstelling bestuur van : K.S.V.G.M. – K.M.S.V. – K.S.V.H.O. – K.B.S.V. –
S.V.G.O. – K.N.K.S.V.
Data en locatie S.V.P.A. vergadering, banket
Heyselberghs: Data en locatie S.V.P.A. vergadering, banket
Noordergouw: Wisseling S.V.P.A. vergadering met Turnhout
Van Gestel: Wijziging e-mail adres; karel.vangestel@base.be
J. Raets: e-mail adres: vercammen.nicole@telenet.be
K. Luyten: Sportartikelen
J. Rubbens; Idee reclame op snoepzakjes
D. Van Besauw: Verontschuldiging voor deze vergadering
Taels A.: Wijziging e-mail adres: alfons.taels@skynet.be
Maes H.: Tel. weg – nieuw: 0497/34.40.41
Peeters B. secretaris S.V.G.O.: GSM 0472/95.35.98
Smeyers: Banket Westerlo 6 februari 2010 – St. Norbetusgilde – Tongerlo
Noordergouw: 16.10.09 Quiz in Gooreind. Inschrijven via:
scheidsrechter@scarlet.be
Noordergouw: S.V.P.A. vergadering 17.12.09 “Den Haasdam”
Hoogboomsteenweg, 227, Hoogboom Kapellen
Westerlo: Ledenlijst bijvoegen: Van de Cruys Kristof, Zammelseweg, 62, 2440
– Zammel – 0472/74.22.66 – Sport – krikkevdc@msn.com
Van Ballaer Roel, Breevensedijk, 1, 2440 – Geel – Sport –
roeli_vb@hotmail.com

Maak bij het begin van dit seizoen reclame voor Vacla Ref.
Smeyers: Onze VK heeft een tekst doorgestuurd. Is niet gepubliceerd. Waren
wij te laat ?
Vzt.: Was normaal binnen de tijd, zal nakijken. Mail in de toekomst de tekst
zowel naar Domisse als naar mij.

S.V.P.A. beker :
-

De data van de wedstrijden doormailen aan J. Cowé: jan.cowe@skynet.be
Ook dit seizoen moet Fair Play het hoofddoel zijn. Bestuurders neem uw
verantwoordelijkheid.
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Evaluatie Diner S.V.P.A. :
-

Maes: Uitstekend
Smeyers; Vindt de datum een ongelukkige keuze. Veel wedstrijden waardoor
SR’s niet kunnen komen. Of laten doorgaan op vrijdagavond of de wedstrijden
op zondag laten spelen, zoals dit gebeurt in andere provincie.
Vzt.: Wanneer worden er geen wedstrijden gespeeld? Het zal altijd wel iets
zijn (verlof, studie…) Diner op vrijdagavond, dan zijn er ook wedstrijden.
Rekening houden met werk en files.De vraag kan aan het PC gesteld worden
om op zondag de bekerwedstrijden te laten doorgaan.
Vzt. Voor 2010 hebben wij een nieuwe locatie gereserveerd “De Oude Eik”
Leiseinde – Turnhout – 21.08.2010.
Het eten, de zaal en de bediening waren ditmaal zeer goed. Maar met de
afspraken ging het toch niet goed. Vandaar onze beslissing. Ook met de
afrekening zijn wij nog niet klaar.



Kasverslag :
-



Het was of de minister van begroting aan het woord was. J.L. Bosschem
hoopt op een uitzonderlijke goede Nacht van S.V.P.A., anders moeten wij de
broeksriem aantrekken.
Wat moet men nog doen om de kas te spijzen? Wie loopt er dezer dagen nog
met die vraag in het hoofd? Laat ons hopen dat de nieuwe formule aanslaat!

19e Nacht van S.V.P.A. 23.10.29 – Parochiezaal Tongerlo :
-

J. Cowé licht even de sluier. De quiz bestaat in 3 delen. Twee personen per
VK gaan in afzondering op zoek naar antwoorden over de Tour de France.
Vacla Ref, Algemeen, Opdrachten, Opzoekingen staan op het menu. Iedereen
mag deelnemen met de VK aan de quiz. VK mogen met meerdere ploegen
meespelen. Minimum 10 personen. Dit wel melden aan J. Cowé uiterlijk
13.10.09.

-

Smeyers: De kaasschotels kunnen bij Vic besteld worden:
vic.smeyers@telenet.be – 0479/96.39.16. Kaas 9 €, Charcuterieschotel 6 €,
Groenteschotel 5 €. Allen met brood. Te betalen Rek. Nr. 920-1023698-40 tot
13.10.09. Daarna niet meer, ook niet ter plaatse.
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Rekrutering SR’s :
-

Ongeveer 61 kandidaten zijn zich in de cursussen aan het klaarstomen.
Geel 5 – Lier 6 – Turnhout 9 – Noordergouw 7 – Boom 4 – Antwerpen 15 –
Mechelen 2 Herentals 3 – Mol 7 – Westerlo 3.

Vzt.: Is niet gelukkig met het bijkomend initiatief van Noordergouw. Namelijk een
snelcursus voor 15 – 18 jarigen, waarover een uitgebreid artikel verscheen in GVA en
uitgebreid aan bod kwam op radio en TV. Ook de vzt. van PSC dhr. Keulemans werd
hierover niet ingelicht. Tijdens de bijeenkomst PSC; Vzt en secretaris VK, SVPA van
1 september j.l. was het Herentals die dit onderwerp aanhaalde, naar aanleiding van
eenzelfde initiatief in West Vlaanderen. Toen werd er niets over gezegd. Veertien
dagen later, neemt Noordergouw het idee over en staat het uitgebreid in de media.
Eén regeltje meer had volstaan om alle gewesten ermee in te betrekken.
Dit had getuigd van solidariteit onder de VK. Met het initiatief op zich heb ik geen
probleem, maar graag allemaal samen.
Rubbens: Het is allemaal snel gegaan. Wij hebben er op aangedrongen om de
adressen van het secretariaat, VK te publiceren, maar dat hebben zij niet gedaan.
Bouveroux: Mijn mening en denk die van mijn collega’s ook. Wij hebben allemaal een
behoefte aan SR’s. Ieder initiatief is welkom, van wie of wat ook. In het verleden
hebben wij ook eens gestunt. Les met examen op 2 dagen in Tongerlo. Dit bracht ons
33 SR’s. Ik maak mij de bedenking, door het initiatief van Noordergouw, hebben wij
een kans gemist voor de ganse provincie. Dat uw tekst niet volledig gepubliceerd
werd, is het risico dat U loopt. De media is uit op sensatie. Vzt. Keulemans was
uiteraard niet gelukkig, hij werd van alle zijde gebeld om uitleg te geven. Gelukkig had
hij het krantenartikel gelezen, zodat hij zich toch een beetje uit de slag kon slaan.
Bespreek zulke zaken eerst met uw directielid en wacht op antwoord. Niettemin, hoop
ik dat het een succes mag worden. Maar dit had beter ingevuld kunnen worden.
Rubbens: Wij wisten ook niet dat men dit zoveel aandacht ging geven.
Bouveroux: Wij hebben dat toen met één krant gespeeld. Alle faciliteiten gegeven.
Alle initiatieven om SR’s te benaderen zijn goed. Er zijn er te weinig. Nu komt het
over dat Noordergouw het alleen wou spelen. Dit was wellicht niet de bedoeling. Mag
ook de bedoeling niet zijn. Wij hebben 10 gewesten in onze provincie.
Rubbens: Wij dachten regionaal te gaan i.p.v. nationaal. Maar het tumult dat Serena
Williams veroorzaakte met de lijnrechter heeft alles in een versnelling gebracht. De
pers legde de link met de lijnrechter en het tennis en de AR en vond dit het geschikte
moment.

9

SVPA
Bouveroux: Over de ganse problematiek rond de rekrutering dient er nagedacht te
worden. Hebben wij ook gehoord tijdens de bijeenkomst op 1 september. Te lange
aanloop voor de kandidaat tot zijn eerste optreden. Mogelijk andere wegen volgen,
maar daar komt duidelijk wat bij kijken. Lokalen zoeken, aanduidingscommissie moet
mee, secretariaat moet mee enz…
P.S.C.A. :
-

Dhr. Bouveroux had gezien het prille seizoen nog geen mededelingen uit de PSC.
Toch kwamen er enkele opmerkingen.
Smeyers: Betreft de fysieke testen, een drietal opmeringen gekregen

1. Opwarming onvoldoende.
2. 1 SR had op vrijdagavond nog een wedstrijd gekregen. Is dit geen discriminatie
t.o.v. de andere SR’s.
3. Waarom de uitslag van het theoretische examen niet bekend maken.
Bouveroux: 1. Zal ik doorgeven
2. Discriminatie vind ik nogal een zware beoordeling. Meer en meer
wedstrijden gaan op vrijdagavond. Kunnen toch moeilijk gaan
zeggen, dat
zij wegens de fysieke testen niet mogen voetballen.
3. Iedereen weet van zichzelf of hij geslaagd is in de fysieke testen.
Het examen: Wij hebben beslist, dat diegene die de vragen
opgemaakt heeft, deze ook diende te verbeteren. Wat dhr.Mertens
ook gedaan heeft. Als U nog geen bericht gekregen hebt, dan bent
U geslaagd.
Maes L.: Te weinig en te kleine kleedkamer:
Bouveroux: Hebben we achteraf ook vastgesteld. Onze vriend met zijn bos
sleutels mocht deze niet afgeven, anders hadden wij die grotere kunnen
openmaken. Waarom in Mechelen? In Deurne stonden wij met onze apparatuur in
open lucht, wat niet verantwoord was bij regen. Hier konden wij onder dak. Wij
hadden ter plaatse een lokaal voor het theoretisch examen. Door het 1 week op te
schuiven, waren in Deurne vanaf 12u00 de terreinen niet meer beschikbaar.
Duré: Opmerking was ook dat er geen gelegenheid was tot het consumeren van
dranken.


Vragen staat vrij :
-

Lodewijkcx: Voor de finaledag is NG op zoek naar een geschikte locatie. Onze
voetballers zullen tijdens deze dag, voor hun plaats spelen.
Rubbens: De snelcursus heeft 10 reacties opgebracht. 1 is naar de huidige
cursus overgestapt. 2 uit Boom, 1 uit Turnhout. Wij hebben deze VK ingelicht.
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-

11.11.09 Mosseldag Westerlo in de Parochiezaal te Tongerlo.
Verontschuldigd zijn VK op de quiz van NG, wegens voetbal.
Maes H.: Heeft het nog eens over het aangeven aan de belasting van de
vergoeding.
Vzt. : Niet nodig.

-

Maes H.: Ook Herentals kan niet komen quizzen in NG, wegens voetbal.

Ongeveer twee uur na de opening sluit voorzitter Nieuwejaers deze eersteling. Dank aan
iedereen.
Voorzitter Taels heeft samen met zijn SVGO-bestuur grootste plannen. Zij willen
onderzoeken of SVGO voor volgend jaar SVPA geen helpende hand kan aanreiken met de
organisatie van de 20e Nacht.
Tevens dankt Fons alle aanwezigen en roept zijn bestuursleden op de hongerigen van spijs
en drank te voorzien. Applaus is zijn deel.

Onze nieuwe scheidsrechters:
Cannaerts Jeroen, FC Heikant Berlaar
Mandelings Gilles, KFC Duffel
Schlenker Jérémy, K. Berchem Sp.
Van Reeth Jordy, FC Herenthout
Visschers Jonas, KFC Duffel
Proficiat!
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In memoriam
De dag begon met opmerkelijk nieuws :
VDB dood in Senegal , breed
uitgesmeerd in alle media, op dat ogenblik kon echter niemand vermoeden dat
we later op de dag spijtig nieuws zouden vernemen die heel de K.Soleo-familie
zou treffen.
We kunnen spijtig genoeg niet zeggen dat we erg verbaasd waren het trieste
nieuws te vernemen dat Mia van ons heen ging, de opname in het ziekenhuis
was al een onheilspellend bericht. Toch hoop je diep in je binnenste dat alles wel
zal beteren, het sprankeltje hoop, weet je wel.
Het deed ons steeds enorm veel plezier haar af en toe samen met haar
echtgenoot en onze erevoorzitter te mogen begroeten op sommige van onze
activiteiten.
Ondanks de moeite die het haar koste om soms aanwezig te zijn, hield ze zich
steeds karig en twinkelden haar ogen als ze een oude bekende tegen kwam, de
gesprekken, het contact met haar Soleo.
Het deed haar goed de kaarters nog mee in „t oog te houden, een spelletje dat ze
jaren meespeelde.
Haar Soleo, waar plezier en droefheid, stress en ontspanning, succes en mindere
dagen deel van uit maakten, waarin waar ze zich zo voor ingezet heeft, waar ze
mee gebouwd heeft aan de fundamenten die nu in andere tijden hard nodig zijn.
Het is een cliché maar achter iedere succesrijke man staat een sterke vrouw, wel
zo was het ook in het geval met Walter en Mia. Soleo zou Soleo niet zijn zonder
deze twee mensen die een groot gedeelte van hun vrije tijd, zeg maar hun leven,
aan de kring spendeerden.
Tijdens ons laatste herftsfeest bij haar begroeting zie ze stilletjes “vele nieuwe
gezichten Marc, maar da‟s goed voor de kring, jong bloed is nodig.”
Ik hoop dat onze jonge veulens dit indachtig zijn.
De laatste woorden die ze mij toevertrouwde, waren: “‟t Was weer goed hé, ge
hebt weer allemaal elle best gedaan!”
Wel Mia, dit zullen we blijven doen, dat is misschien het enige dat we voor jou
“moeder van KSOLEO” kunnen terug doen.
Rust zacht en vanuit het diepste van ons hart bedankt.
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Herfstfeest
Herfstfeest oktober 2009

Het herfstfeest werd dit jaar opnieuw georganiseerd. Maar Marc Leysen had er
genoeg van om dat spel te spelen waar je achter een bal aan moet lopen. Hij
wilde dit jaar gaan bowlen. Hier was niet veel belangstelling voor, omdat we dan
ook allemaal voetbalscheidsrechters zijn en geen bowlingscheidsrechters. Dus
toch maar weer voetballen!
Dit jaar ging het herfstfeest door op de velden van VK Hooikt op 2 oktober 2009.
Sven Osier had de ploegen samengesteld. Ivan Osier vond dat zijn broer er niet
veel van gebakken had. Gelukkig voor hem was de transferperiode nog open en
werd hij met de tegenpartij gewisseld voor Yannick De Haes.
Iedereen was er klaar voor en de wedstrijd kon beginnen. De wedstrijd werd
geleid door niemand minder dan Marc Van Craen, in een vroeger leven nog
scheidsrechter in de Nationale Afdeling.
De wedstrijd was nog maar net bezig en het stond al 1-0, een doelpunt van
Maarten Geeraert. Maarten kreeg een goede pass en ging alleen op Sven af. Hij
werkte het beheerst af. Kansen bleven er lang beide kanten komen. Het werd
wel 2-0, dankzij Maarten die weer van links kwam en hem hoog binnentrapte.
Sven kon het niet geloven dat hij al 2 keer geklopt was.
De wedstrijd was natuurlijk nog niet gedaan, want even later kreeg Lennert
Becquet een goede steekpass van Ivan. Lennert kwam alleen voor de keeper en
legde hem rustig binnen. Veel kansen voor Jens en Ivan, maar Sebastiaan stond
goed te keepen waardoor het lang 2-1 bleef.
Niet alleen de Soleo A morste met de kansen, ook de tegenpartij had problemen
met hem binnen te leggen. Goede pass van Brent op Dieter, alleen op Sven af,
maar hij besloot voorlangs. Dan opnieuw een kans langs de andere kant. De
onbekende David Van Den Bosch, “den bompa”, kreeg de bal en schoof hem
rustig voorbij de keeper. Van 2-0 gaan we naar 2-2.
Ede wedstrijd kon opnieuw beginnen. Bij de aftrap probeerde Brent zijn grenzen
te verleggen. Hij zag Sven ver staan en trapte de aftrap direct op doel. Bijna
hadden we de 3-2. Het kon niet lang meer uitblijven, pasje naar Brent en hij
legde hem voorbij Sven de goal in, 3-2. Er waren nog zeer veel kansen die
allemaal gemist werden. Tot plots weer “den bompa” aan bal was, die trapte hem
hoog en hard over de keeper het doel in. Terug gelijk 3-3!
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Herfstfeest
Soleo B werd zwakker en Soleo A begon te voetballen. Jens met een schot, maar
de verdediging kon net verdere averij ontlopen. Veel kansen voor Soleo A tot
plots Zino aan de tweede paal de bal van dichtbij binnentrapte. Voor de eerste
keer kwam soleo B achter, 3-4.
De vreugde was maar van korte duur, omtdat Brent plots alleen voor Sven stond
en hem met een lobje klopte, 4-4. Brent was in topvorm en wilde graag een
hattrick scoren en zo gebeurde. Maarten zette voor en Brent legde rustig binnen,
5-4!
Soleo A ging weer in de aanval. Jens was alleen door en werd plots door Nick
onderuit gehaald. Marc twijfelde niet en floot penalty. Sven kwam uit zijn doel en
trapte de penalty beheerst binnen, 5-5.
Soleo B ging nog is in de aanval en zelfs Tom wist die avond nog te scoren. Plots
stond het 6-5. De scheidsrechter vond het een leuke wedstrijd en bleef verder
spelen.
Toch nog een keer Soleo A: Jens zocht met de bal de keeper op en die duwde de
bal in de voeten van Lennert die de 6-6 eindstand binnenschoot. Er werden nog
snel wat penalty‟s genomen.
Maar de mooiste was die van Gwenda, die in heel de wedstrijd geen bal had
geraakt. Sven stond in doel, Gwenda stond klaar, liep aan en legde hem
voorwaarts opzij, waardoor Tom hem binnen kon leggen.
Na de wedstrijd werd er nog een barbecue georganiseerd. De steak was er nog
niet, maar het schone volk wel. Er werd goed gegeten en nog flink nagepraat
over de fantastische wedstrijd. Er werd ook nog tafelvoetbal gespeeld, Dieter en
Yves tegen Tom en Yannick. Tom en Yannick droogden Dieter en Yves zwaar af.
Zino dacht bij zichzelf dat hij ze wel kon verslaan en vroeg Mario die er wel wat
van kan. Dit keer dus Zino en Mario tegen Tom en Yannick en weer wonnen
Yannick en Tom, ze waren onverslaanbaar. Er werd nog wat gedronken en
gefeest. Na een mooie wedstrijd en lekker gegeten te hebben had Soleo weer
een fantastisch herfstfeest beleefd.

D.J.
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Beker Leenen
Beker Leenen: Soleo - Mons

De herkansing van de beker Leenen-finale diende zich al aan op de eerste
speeldag van de nieuwe competitie, we waren in Nijlen gastheer voor onze
collega‟s uit Mons.
De heruitgave van de finale werd een met doelpunten gekruide wedstrijd waarin
onze Waalse collega‟s ditmaal met 2 – 3 zegevierden.
De met doelpunten gekruide wedstrijd speelde zich af in een sportief kader
waarin de vriendschapsbanden aangehaald werden. Een wedstrijd die dreigde
zonder scheidsrechter te moeten aanvangen, bleek dat in de loop van de dag de
scheidsrechter van de kick-offsite gehaald werd.
Met Ruben Wijns werd een kandidaat gevonden om de wedstrijd te leiden, wat
hij volgens alle toeschouwers en de aanwezige clubmandatarissen feilloos deed.
Hij werd bijgestaan door Pieter en Jef twee betrouwbare pionnen.
Dat dit niet de eenvoudigste wedstrijden om leiden zijn, zal eenieder beamen.
Tenslotte dien je dit soort matchen correct aan te voelen, vooraleer beslissingen
te nemen. We zijn immers geen echte voetballers, maar scheidsrechters die
onder elkaar proberen te voetballen.
Op momenten waar er voordeel kon gegeven worden, werd dit schitterend
aangevoeld en hier kwamen er ook enkele doelpunten uit voort. Het is ons een
raadsel waarom hij de lijn op ging, zo‟n talent!
Dat de entourage nu eenmaal niet meer dezelfde is als een twintigtal jaar
geleden waar er nadien nog lang nagekaart werd, staat buiten kijf. We zijn
echter zeer tevreden dat er weer een 18-tal spelers kwamen opdagen. De jonge
garde heeft nog andere katjes te geselen op vrijdag, dat konden we ook merken
aan het opmerkelijk grote aantal vriendinnetjes die we konden verwelkomen.
Hopelijk is dit een trend voor de toekomst en vinden zij ook hun weg en plezier
in de werking van onze kring en kunnen ze in de toekomst misschien de fakkel
overnemen.
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Beker Leenen
Langs deze weg wil ik eenieder bedanken voor het sportieve optreden, de
werkploeg die de handen uit de mouwen stak, de wedstrijdleiding en onze
gastheer FC Nijlen. Speciaal woord van dank aan Sebas die nog eventjes moet
wachten op zijn “ voetbalbewijs”, vermits hij in december pas 16 zal worden. We
rekenen op hem om het doel te verdedigen, iets wat hij, by the way, uitstekend
deed tijdens de onderlinge partij op ons herfstfeest.
Het enige wat mag veranderen is de afwerking. De rest is er al, dus onze
kersverse coach Polle weet wat hij moet doen.
Tot de volgende match op 6 november in de buurt van Bree.
M.L.

Trouwe supporters!

Twee sterspelers!
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Quiz
Quiz vergadering september
1) Een wisselspeler werpt tijdens het spel iets naar een tegenstrever die op het
terrein staat. Sr kan het voordeel niet toepassen en onderbreekt het spel. Hoe
zal het spel worden hernomen nadat de dader is uitgesloten.
A) SR bal op plaats slachtoffer
B) ORVS op de plaats van het slachtoffer
C) ORVS op de plaats van de bal
D) RVS op plaats van het slachtoffer
2) Een effectieve speler is door een spelactie ter hoogte van de bank buiten het
speelveld gekomen. De bal blijft in het spel, vanuit de neutrale zone gooit hij met
een waterzak naar zijn tegenstrever op het terrein maar raakt deze niet. De SR
onderbreekt het spel.
Hoe zal onze Sr optreden nadat de speler is uitgesloten?
A) ORVS op de plaats van het slachtoffer
B) ORVS op de plaats van de bal
C) RVS op plaats van het slachtoffer
3) Bij een reglementair uitgevoerde inworp werpt een speler de bal, opzettelijk
en met geweld, in het gezicht van een tegenstander die zich op het speelveld
bevindt.
De scheidsrechter onderbreekt het spel, sluit de overtreder uit en laat het spel
hervatten met:
.…………………………………………………….
4) U bent officieel aangeduid voor een wedstrijd lager dan uw categorie. Welke
arbitragevergoeding mag u aanrekenen?
A) Scheidsrechtersvergoeding die overeenstemt met uw categorie
B) De vergoeding die overeenstemt met de vergoeding van die
wedstrijd
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Quiz
5) Bij het nemen van een strafschop, trapt de strafschopnemer de bal
achterwaarts naar een ploegmaat, die vervolgens een doelpunt scoort. Wat moet
de scheidsrechter beslissen?
………………………………………………………
6) U treedt op als gelegenheidsscheidsrechter in een wedstrijd lager dan uw
categorie. Welke arbitragevergoeding mag u aanrekenen?
A) Scheidsrechtersvergoeding die overeenstemt met uw categorie
B) De vergoeding die overeenstemt met de vergoeding van die
wedstrijd
7)Een verdediger geeft een vuistslag aan zijn ploegmaat, omdat deze onnodig
een hoekschop toestond. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
……………………………………………………….
8) Omdat de scheidsrechter een overtreding niet bestrafte, loopt een wisselspeler
het speelveld op, terwijl het spel doorgaat. Hij geeft een trap aan een
tegenstrever. SR onderbreekt het spel en sluit de wisselspeler uit. Het spel wordt
hervat met:
A) een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar hij
de trap kreeg.
B) een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal bij de
spelonderbreking was.
C) een scheidsrechtersbal op de plaats waar de wisselspeler het
speelveld opkwam.
9) Bij een indirecte vrije schop gaat de bal rechtstreeks in het doel van de
tegenpartij. Tijdens het traject heeft een verdediger in zijn strafschopgebied een
tegenstander een voetje gelicht. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
………………………………………………………...
10) Een speler trapt de aftrap rechtstreeks in het doel van de tegenpartij. De
scheidsrechter laat het spel hervatten met:
A) een aftrap voor dezelfde ploeg, m.a.w. de aftrap hernemen
B) een doelschop voor de tegenpartij.
C) een aftrap voor de tegenpartij.
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Quiz
Antwoorden reglementenquiz ronde 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORVS op de plaats van de bal
RVS op plaats van het slachtoffer
RVS voor de tegenpartij op de plaats van het slachtoffer .
Scheidsrechtersvergoeding die overeenstemt met uw categorie
Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een ORVS voor de
tegenpartij op de strafschopstip.
De vergoeding die overeenstemt met de vergoeding van die wedstrijd
Uitsluiting en hoekschop.
Een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal bij de spelonderbreking
was.
Strafschop
Een aftrap voor de tegenpartij.
Stand reglementenquiz na ronde 1

Leysen Marc
Onsea Hannelore
Becquet Pieter
Ceuppens Michel
Van Ransbeeck Benny
Feremans Roger
Ghielens Kurt
Van Gijsel Rudy
Van Goubergen Walter
Van Hove Jos
Van Noten Johan
Fierens Inge
Andries Ronny
De Backer Piet
Geeraert Koen
Leemans Peter
Leers Louis
Van Camp Patrick

Van Herck Johan

10,0
10,0
9,0
9,0
9,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
7,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

7,0
Van Nylen Jean-Pierre 7,0
7,0
Verheyen Paul
7,0
Vissers Jan
6,8
De Vrij Jan
6,8
Becquet Lennert
6,8
De Muyer Leo
6,8
De Wachter Filip
6,8
Gilon Dirk
6,8
Janssens Jan
6,8
Lambregts Johan
6,8
Min Wouter
6,8
Steegmans Frits
6,8
Van Santfoort David
6,8
Van Straelen Stefan
6,8
Vonk Jannick
6,8
Wyns Ruben
6,8
Smits Diana
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Quiz
Van Put Glen
Heyrman Joerie
Min Wouter
Bierinckx Jens
De Witte Gert
Nijs Ludo
Osier Ivan
Osier Sven
Raeymaekers Mathias
Daniels Zino

De Haes Yannick

6,8
6,8
6,8
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,0

Gaublomme Gwenda
Ghielens Kurt
Janssens Dieter
S'Jongers Kristof
Van Meert Theo
Van Dessel Yves
Van Loo David
Van Put Brent
Wagemans Tom

Supporter tegen trainer:
“Hadde gene betere keeper?”
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5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

SR-blad

Handtekening

Gegevens

Afgevaardigden en
kapiteins

Thuisploeg
Nummer/naam/
geboortedatum

Handtekening SR

Alleen voor 1ste klasse

Score
Gegevens

Gegevens
SR+AR‟s

Uitploeg

Naam/blok/

Nummer/naam/

Verpl.verg./

geboortedatum

SR.Verg./
ste

Alleen voor 1

klasse

Opmerkingen

Gegevens neutrale zone
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Totaal Verg.
Alleen 1ste
klasse

Foto‟s

De nederlaag aan het
verwerken!

De collega’s uit Bergen genieten
van hun overwinning!

“Hoe groot is zo’n plein weer?”

22

Kalender
Kon. SOLEO

PSCA

Oktober 2009

Oktober 2009

27
30

27
29
31

Bestuursvergadering
Ledenvergadering

1A en Coachingsgroep:
1 + 7A (ged)
Herkansing Fysieke Testen

November 2009

November 2009

6
13
20

3
10
17
19
20
21
24

24
27

Bree – Soleo (Leenen)
Quiz te Bevel
Sova – Soleo (Leenen) Borsbeek
Bestuursvergadering
Ledenvergadering
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3
1 + 1A + 7A (ged)
6C1
SVPA
Dames
Stagedoende SR
2+3

