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Editoriaal 

Beste vrienden, collega scheidsrechters, 

 

Vol verwachtingen begonnen we allemaal aan het 

nieuwe seizoen. Ondertussen hebben de meeste 

van ons er al enkele activiteiten opzitten. 

Sommigen kwamen helpen met ons jeugdtornooi, 

velen waren aanwezig op de provinciale cursus, 

de namiddagscheidsrechters ondergingen hun 

theoretische en fysieke testen. De competitie is 

ondertussen ook al opgestart. 

Hopelijk hebt U ondertussen al genoten van de 

door u geleide wedstrijden. Daarom doen we deze 

hobby toch allemaal. Ook al zijn de 

wedstrijdomstandigheden niet altijd even 

gemakkelijk, toch proberen we er zo veel 

mogelijk plezier aan te beleven. Laat ons dan 

elkaar steunen in de moeilijke momenten, die 

ieder van ons, gedurende het seizoen wel eens 

meemaakt. 

Vermits nu alle scheidsrechters de 

wedstrijdbladen via e-kickoff moeten verwerken, 

zal een groot deel van dit boekje de provinciale 

cursus weergeven. 

Colofon 
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Editoriaal 

Daarom ook zijn de activiteiten die in onze kring georganiseerd worden ook 

belangrijk. We komen er elkaar tegen. We hebben de tijd om ervaringen uit te 

wisselen. We kunnen collega‟s aanmoedigen nadat ze een moeilijk weekend  

achter de rug hebben. De jonge C1‟s kunnen er collega‟s vinden die voor hen de 

lijn willen doen op hun weg naar de namiddag. 

De eerstvolgende activiteit is de ledenvergadering van september. Deze zal, 

zoals gewoonlijk, doorgaan in het Sint-Gummaruscollege. De quiz is het ideale 

moment om onze reglementenkennis nog eens op te frissen. Mensen met ambitie 

kunnen al oefenen op de website: http://www.fluitjevaneencent.be/test/. Ook in 

het verslag van de SVPA-vergadering komt nuttige informatie en weetjes over 

onze arbitrage aan bod. Daarnaast is het voor de leden ook het uitgelezen 

moment om de planning van de andere activiteiten te weten te komen. Een 

aanrader dus! 

Daarna volgt het Herfstfeest. Er wordt opnieuw gekozen voor de succesformule 

van de laatste seizoenen. Jong en oud kunnen meedoen aan een gezamenlijke, 

vriendschappelijke voetbalwedstrijd. Kunnen voetballen is absoluut geen must, 

meedoen is belangrijker dan winnen! Na deze wedstrijd voorzien we een 

barbecue. De vriendschapsbanden kunnen dan tijdens het eten versterkt worden. 

Ook de niet-voetballers zijn welkom op deze barbecue. 

Ondertussen zouden onze opleiders al begonnen moeten zijn, met het opleiden 

van toekomstige collega‟s. We hopen, na al onze inspanningen, om toch wel wat 

kandidaten te hebben. We zullen ze dan na hun examen ook welkom heten in 

onze kring. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De redactie  

http://www.fluitjevaneencent.be/test/
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Vergadering 

 

Verslag ledenvergadering augustus 2009 

 

1. Marc Leysen opent de vergadering 

2. Briefwisseling:  

 geboorte van de zoon van onze secretaris 

 uitnodiging vergadering voorzitter, secretaris en PSC 1/9 te 19u00 

 bedanking Marcel Horemans voor het geschenkje ten gevolge van 

ziekenhuisopname 

 

3. Voetbal 

De kalender wordt zodra bekend gemaakt. Paul Verheyen is dit seizoen de 

voetbalverantwoordelijke. 

4. Herfstfeest 2/10 

De bowling werd wegens gebrek aan belangstelling afgevoerd. Dit zal 

vervangen worden door een onderlinge voetbalwedstrijd met BBQ op VK 

Hooikt. Vraagprijs : 15 EUR (leden), 8 EUR (leden die minstens een 

ganse dag gewerkt hebben op één van onze tornooien) en 20 EUR (niet-

leden). 

5. Lidgeld 

Marc drukt nogmaals de aandacht erop om het lidgeld te betalen voor eind 

september. 

6. Seizoensafsluiter 

We gaan terug naar de formule:  „s morgens brunch, gevolgd door een 

wandelzoektocht en aansluitend met een BBQ. Datum en locatie volgen 

nog. 

7. Rekrutering cursus september  

Start nieuwe cursus: 14/9 in het St. Gummaruscollege.  

8. Evaluatie jeugdtornooi 

Zeer geslaagd tornooi. Een zeer vlotte samenwerking. Marc dankt 

iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen.  
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Vergadering 

9. Ledenblad 

Piet vraagt of iedereen hun ledenblad heeft gehad. In de toekomst kan 

men tekstje of ideeën insturen op volgend mail adres: 

soleo.redactie@hotmail.com  

10.Woking  

Zij die zoeken mee te gaan naar Woking en zij die wafeltjes verkopen 

krijgen per verkochte doos €1 welke zij kunnen besteden aan een activiteit 

van Soleo. (bv. Verbroedering Woking, Soleo‟s diner,…) 

11.Soleo Quiz 

Op 13/11 in de kantine van KFC Bevel. 

12. Dhr. Ceelen 

 wenst iedereen een vruchtbaar seizoen. 

 feliciteert de webmaster met de mooie vernieuwde website. 

 

13. Dhr. Vaneynde 

 wenst iedereen een vruchtbaar seizoen. 

 kandidaat SR‟s krijgen voortaan ook hun examenvragen uit het boekje 

“de 150 vragen” en moeten voortaan ook 7/10 halen om te slagen. 

 prov. cursus op 3/9 in het St. Gummarus College, aanvang: 19u 

 roept iedereen op om „s woensdags te komen trainen op KFC Duffel 

onder leiding van Dirk Gilon. 

 bedankt iedereen voor het verdelen van de flyers in het kader van de 

rekrutering.  

 fysieke testen op 5/9 in de nekker in Mechelen. Aangezien de parking 

betalend is dient men zijn SR-kaart bij zich te hebben. Zo mag men 

gratis parkeren. 

 ligt enkele reglementwijzigingen toe. 

 

14. SOS Soleo 

Dirk brengt een presentatie van de resultaten van de enquête SOS Soleo.

mailto:soleo.redactie@hotmail.com
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Spelregels 

OVERTREDINGEN EN ONGEPASTHEDEN 

 

In volgende tabel worden weegegeven: 

1) De plaats van de dader en slachtoffer op het ogenblik van de fout. 

2) De aard en de plaats van de spelherneming. 

 

In alle voorbeelden, is op het ogenblik van de fout, de bal in het spel. 

 

Tabel met spelhernemingen 

 

Dader Slachtoffer Dader 

op 

veld 

Dader 

naast 

veld 

Slachtoffer 

op veld 

Slachtoffer 

naast veld 

Spelherneming Plaats 

spelherneming 

effectief effectief X  X  RVS/strafschop Slachtoffer 

effectief effectief X   X 

SLAAN: SR bal 

SPUWEN/WERPEN 

IVS 

Bal op 

moment van 

onderbreken 

effectief effectief  X X  RVS/strafschop Slachtoffer 

effectief 

Geen 

effectieve 

(*) 

X   X 
SR bal 

 

Bal op 

moment van 

onderbreken 

 

(*) wisselspeler, vervangen speler, personen in de neutrale zone. 
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Spelregels 

Bijzonderheden: 

Indien bij een overtreding dader en slachtoffer zich buiten het speelveld 
bevinden, wordt het spel steeds hernomen met een scheidsrechtersbal op de 
plaats van de bal. 

Indien een effectieve speler zonder toelating opnieuw het speelveld betreedt 
en onmiddellijk een zwaardere overtreding begaat, zal het spel worden 
hernomen met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding. 

Indien geen zwaardere overtreding: ORVS plaats van de bal 

Indien een wisselspeler / vervangen speler het speelveld betreedt, of vanuit de 
neutrale zone een overtreding begaat op het speelveld, wordt het spel steeds 
hernomen met een indirecte vrije trap op de plaats van de bal 

Indien iemand (geen speler of wisselspeler) een onderbreking veroorzaakt, 
wordt het spel steeds hernomen met een scheidsrechtersbal op de plaats van 
de bal.  

Doelman in eigen strafschopgebied met de bal in zijn handen werpt de bal naar 
een speler die zich buiten het speelveld bevindt: IVS op de plaats van de 
doelman. 

Indien de speler in doel staat: doelpunt. 

Doelman in eigen strafschopgebied met de bal in zijn handen duwt de bal 
tegen een speler die zich buiten het speelveld bevindt: hoekschop 

Indien de speler in doel staat: doelpunt. 

Indien een speler die binnen het speelveld staat een voorwerp gooit naar 
iemand (geen effectieve: wisselspeler, vervangen speler, trainer , toeschouwer 
…..) die zich buiten het speelveld bevindt, dan zal het spel worden hernomen 
met een IVS  op de plaats van de bal. 

Wanneer een effectieve opzettelijk het speelveld verlaat en buiten het 
speelveld een fout begaat, zal het spel worden hervat met IVS op de plaats van 
de bal. 
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Spelregels 

Een overtreding van een effectieve speler op de scheidsrechter, de assistent – 
scheidsrechter of de 4de official wordt steeds bestraft met een indirecte vrije 
schop op de plaats van het slachtoffer. 

Staat het slachtoffer buiten het speelveld dan wordt het spel hernomen op de 
plaats van de dader. 

DE STRAFSCHOP 

Nadat de scheidsrechter het teken heeft gegeven tot het nemen van de 
strafschop en alvorens de bal in het spel is, kunnen overtredingen begaan 
worden door de: 

 

 verdedigers (inclusief de doelverdediger) 
 strafschopnemer 
 medespelers van de strafschopnemer 
 spelers gelijktijdig van beide ploegen 

 

De scheidsrechter laat de strafschop nemen en zal afhankelijk van de 
uitwerking van de strafschop en rekening houdend met wie de overtreding 
beging, als volgt handelen 

 

 
Herfstfeest 

 

Op vrijdag 2 oktober vindt ons jaarlijks Herfstfeest plaats. De „oude‟ formule 

blijft behouden. Wij zullen eerst een vriendschappelijke wedstrijd spelen onder 

elkaar. Daarna is er voor alle liefhebbers een barbecue voorzien. 

 

Plaats: VK Hooikt te 19 uur voetbal en/of 20 uur 30 barbeque 

 

Prijs: 15 EUR (leden), 8 EUR (leden die minstens een ganse dag gewerkt 

hebben op één van onze tornooien) en 20 EUR (niet-leden). Dit nis alleen 

voor het eten! Het voetballen zelf is gratis! 

INSCHRIJVEN BARBEQUE NOODZAKELIJK! 
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Spelregels 

Overtreding begaan 

door 
Bal gaat in doel Bal gaat niet in doel 

 

Verdedigers of doelman 

 

Doelpunt Hernemen 

 

Strafschopnemer 

 

Hernemen 

 

Indirecte vrije schop op 

de plaats waar de fout 

werd begaan. (*) 

 

 

Medespelers van de 

Strafschopnemer 

 

Hernemen 

 

Indirecte vrije schop op 

de plaats waar de 

spelers te vroeg het 

strafschopgebied 

binnenkwam. (*) 

 

 

Spelers van beide 

ploegen (gelijktijdig) 

 

Hernemen Hernemen 

 

(*) Voordeel kan worden toegekend indien de doelverdediger de bal stopt en 

deze vast in de handen heeft. 
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E-Kickoff 

1. Wedstrijdbladen 
Menu : 

Competitie, Wedstrijdbladen. 

 

Inhoud : 

Invullen van het wedstrijdblad, scheidsrechtersrapport en de Fair Play. 

Deze module toont alle aanduidingen van de scheidsrechter die reeds 

plaatsgevonden hebben. 

Acties : 

Het selecteren van de gewenste wedstrijd om het detail van deze wedstrijd 

te raadplegen. 

Detail van de wedstrijd   
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E-Kickoff 

Acties : 

Het terugkeren naar het overzicht van de wedstrijden. 

Het invullen/raadplegen van een wedstrijdblad. 

Indien het wedstrijdblad reeds verstuurd werd, kan het enkel nog 

geraadpleegd worden (niet meer wijzigbaar). 

 

Invullen van een wedstrijdblad 

Stap 1: De uitslag 

Invul velden : 

 De uitslag (voor een bekerwedstrijd kunnen indien nodig ook de 

strafschoppen ingebracht worden). 

 De status van de wedstrijd. 

 Scheidsrechtersverslag volgt. 

 

Acties : 

Het terugkeren naar het detail van de wedstrijd. 

Het verdergaan naar de volgende stap te gaan. 
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E-Kickoff 

Stap 2 : Gegevens voor de thuisploeg 

 

 
 

Invul velden : 

1. Aantal ontbrekende identiteitsbewijzen: 

• 0 indien er geen ontbrekende identiteitsbewijzen waren, anders het 

aantal ontbrekende identiteitsbewijzen. 

2. Aantal spelers geboren na 01/01/19xx (Art. 1422.22)  

(enkel voor  1
ste

 Provinciale) 

• Het aantal spelers geboren na de vermelde datum. 

3. Gele Kaarten/uitsluitingen 

• Zie Stap 2 – Deel 2 
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E-Kickoff 

 

Stap 2 – Deel 2 - Gele kaarten/Uitsluitingen 

De werkwijze is identiek voor alle elftallen en dient te gebeuren op basis 

van het tweede luik van het wedstrijdblad. 

De gele kaarten moeten enkel ingeboekt worden voor eerste elftallen. 

 

Invul velden : 

1. Opzoeken van de gewenste speler 

Zoekcriteria : 

 De beginletters van de (voor)naam 

 Een periode voor de geboortedatum (dd-mm-jjjj bv 01-

01-19xx of selecteren via ) 

 Het aansluitingsnummer 

 Enkel aangeslotenen van club x of alle aangeslotenen 

van de KBVB. 

De optie „alle aangeslotenen‟ is bijvoorbeeld van toepassing voor 

samenwerkingsverbanden tussen clubs. 

Er worden maximaal 100 resultaten weergegeven. 

Gelieve de zoekcriteria zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven (bv. 

meerdere letters voor de naam, eventueel met de eerste letter van de 

voornaam, ...). 

Gelieve aandacht te schenken aan de schrijfwijze van het lid (bv 

Stijnen  Stynen). 

Hou rekening met eventuele samenwerkingsverbanden tussen uw 

club en andere clubs. 

2. Selecteer de gewenste speler door op het selectievakje naast de speler te 

klikken. 

3. Duid aan welke kaart de speler gekregen heeft door op de juiste knop te 

klikken. 

4. De speler wordt nu aan de lijst toegevoegd met de bijhorende kaart. 

 

Acties : 

 

Het opzoeken van de leden op basis van de ingegeven zoekcriteria. 

Het inboeken van een gele kaart voor de geselecteerde speler. 

Het inboeken van twee gele kaart voor de geselecteerde speler. 

Het inboeken van een rode kaart voor de geselecteerde speler. 
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E-Kickoff 

 

Invul velden : 

1. Het eventueel verwijderen van verkeerdelijk ingebrachte gele/rode 

kaarten. 

2. Het aanbrengen van opmerkingen i.v.m. deze club 

• Voorbeeld : vermeld hier indien een speler niet teruggevonden 

kon worden. 

Acties : 

 

Het verwijderen van de kaart. 

Het terugkeren naar het detail van de wedstrijd. 

Opgelet : Alle ingebrachte gegevens van deze wedstrijd worden 

geannuleerd (dus niet opgeslagen). 

Het teruggaan naar de vorige stap. 

Het verdergaan naar de volgende stap. 
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E-Kickoff 

Stap 3 – Algemene opmerkingen 

 

Invul velden : 

 Algemene opmerkingen over de wedstrijd. 

Bv stroompanne. 

 

Acties : 

Het terugkeren naar het detail van de wedstrijd. 

Opgelet : Alle ingebrachte gegevens van deze wedstrijd worden 

geannuleerd (dus niet opgeslagen). 

Het teruggaan naar de vorige stap. 

Het verdergaan naar de volgende stap. 

 

Stap 4 – Bevestiging 

Op deze pagina wordt een overzicht getoond van alle ingebrachte 

gegevens. 
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E-Kickoff 

Acties : 

Het terugkeren naar het detail van de wedstrijd. 

Opgelet : Alle ingebrachte gegevens van deze wedstrijd worden 

geannuleerd (dus niet opgeslagen). 

Het teruggaan naar de vorige stap 

Het verdergaan naar de volgende stap 

Bevestiging = De ingebrachte gegevens werden goed opgeslagen en 

verzonden naar de KBVB. 

Na het versturen van het wedstrijdblad wordt de keuze aangeboden 

om het scheidsrechtersverslag onmiddellijk of later in te vullen. 
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E-Kickoff 

2. Scheidsrechtersverslag 
Menu : 

Competitie, Wedstrijdbladen. 

Inhoud : 

Invullen van het wedstrijdblad, scheidsrechtersrapport en de Fair Play. 

Deze module toont alle aanduidingen van de scheidsrechter die reeds 

plaatsgevonden hebben. 
 

Acties : 

Het selecteren van de gewenste wedstrijd om het detail van deze wedstrijd 

te raadplegen. 
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E-Kickoff 

Acties : 

Het terugkeren naar het overzicht van de wedstrijden. 

Het invullen van het scheidsrechterverslag. 

Indien het scheidsrechterverslag reeds verstuurd werd, kan het 

enkel nog geraadpleegd worden (niet meer wijzigbaar). 

 

Stap 1 : Afgevaardigden 

Invul velden : 

 De naam en voornaam van de terreinafgevaardigde thuisclub, alsook zijn 

geboortedatum (dd-mm-jjjj bv 01-01-19xx of selecteren via ). 

 De naam en voornaam van de ploegafgevaardigde bezoekende club, 

alsook zijn geboortedatum (dd-mm-jjjj bv 01-01-19xx of selecteren via ). 

 

Acties : 

Het terugkeren naar het detail van de wedstrijd. 

Opgelet : Alle ingebrachte gegevens van deze wedstrijd worden 

geannuleerd (dus niet opgeslagen). 

Het verdergaan naar de volgende stap te gaan. 
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E-Kickoff 

Stap 2 : Uitsluitingen 

 

Acties : 

Kies de speler waarvan u de omstandigheden van de uitsluiting wenst in te 

vullen. 

Het terugkeren naar het detail van de wedstrijd. 

Opgelet : Alle ingebrachte gegevens van deze wedstrijd worden 

geannuleerd (dus niet opgeslagen). 

Het teruggaan naar de vorige stap. 

Het verdergaan naar de volgende stap. 

Pas mogelijk indien de omstandigheden van alle uitsluitingen ingevuld 

werden . 

 

Informatie over de uitsluiting 
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E-Kickoff 

Invul velden : 

 Bondige uiteenzetting van de oorzaken van uitsluiting. 

 De minuut van de uitsluiting. 

 Heeft de uitgesloten speler onmiddellijk gehoorzaamd aan het bevel tot 

uitsluiting. 

 

Acties : 

Het terugkeren naar het overzicht van de uitsluitingen. 

Opgelet : Alle ingebrachte gegevens van deze uitsluiting worden 

geannuleerd (dus niet opgeslagen). 

Het bevestigen van de ingevulde gegevens en het teruggaan naar het 

overzicht van de uitsluitingen. 

Hierna is de status van de speler gewijzigd van „Niet vervolledigd‟ 

naar „Vervolledigd‟. 

 

Stap 4 – Publiek 

 

Invul velden : 

 Hoe was het gedrag van het publiek? 

 Kunt u bevestigen of er zich laakbare feiten hebben voorgedaan 

voornamelijk vanwege aanhangers van een bepaalde club ? 

 Heeft de bezochte club alles gedaan wat mogelijk was om u in de 

uitoefening van uw functie bij te staan en de orde te handhaven ? 

 Is het publiek op het terrein gekomen na het eindsignaal van de 

wedstrijd?  

 

Acties : 

 

Het terugkeren naar het detail van de wedstrijd 

Opgelet : Alle ingebrachte gegevens van deze wedstrijd worden 

geannuleerd (dus niet opgeslagen). 

Het teruggaan naar de vorige stap. 

Het verdergaan naar de volgende stap. 
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E-Kickoff 

Stap 5 – Onkosten 

 

Invul velden : 

 Heeft u onkosten gehad ? 

 

Acties : 

Het terugkeren naar het detail van de wedstrijd. 

Opgelet : Alle ingebrachte gegevens van deze wedstrijd worden 

geannuleerd (dus niet opgeslagen). 

Het teruggaan naar de vorige stap. 

Het verdergaan naar de volgende stap. 

 

Stap 6 – Bevestiging 

 

Op deze pagina wordt een overzicht getoond van alle ingebrachte 

gegevens. 

 

Acties : 

Het terugkeren naar het detail van de wedstrijd 

Opgelet : Alle ingebrachte gegevens van deze wedstrijd worden 

geannuleerd (dus niet opgeslagen). 

Het teruggaan naar de vorige stap 

Het verdergaan naar de volgende stap 

 

Bevestiging 

De ingebrachte gegevens werden goed opgeslagen en verzonden naar de 

KBVB.   
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In memoriam 

Tot onze grote spijt werden we recentelijk laattijdig op de hoogte gebracht van 

het verlies van twee markante figuren die met KSOLEO en hun stad Lier innig 

verbonden waren. 

Bonifacius Heyman, beter bekend als “ den Boni”, was een Lyra-man in hart en 

nieren. Ik leerde hem kennen en waarderen tijdens mijn eerste stappen in de 

arbitrage op het internationaal miniementornooi van Lyra, dat steeds met Pasen 

samenvalt.  

Steeds positief en goedlachs , zijne grijze kruin en typisch snorretje , een man uit 

de duizend die je zo uit duizenden kon herkennen . Een beeld dat steeds op mijn 

netvlies gebrand blijft, is den Boni die steeds last had met het ophouden van zijn 

kousen als hij op het plein stond. 

Begin van het afgelopen seizoen gaf hij te kennen dat het met hem niet zo goed 

ging. “Hij moest zijn sigaretje laten,” vertelde hij me, “de “big C” was namelijk 

in zijn lichaam geslopen. 

Het laatste nieuws dat ik van hem hoorde, klonk al wat optimistischer. De kuur 

sloeg aan en hij bleek een goede conditie te hebben om een zekere genezing te 

kunnen bewerkstelligen. Van een familielid vernam ik dat hij nog profiteerde 

met zijn gezin van enkele weken Italië. Helaas ging het na deze trip snel bergaf. 

Uiteindelijk moest Boni zich gewonnen geven. 

Langs deze weg willen we Hilde, zijn echtgenote, en dochter Elise alsnog onze 

innige deelneming aanbieden. 

Mailtje van Boni: “Ik hoop ook ooit terug actief te kunnen zijn als 

scheidsrechter, want neem het van me aan: elke keer ik een voetbalwedstrijd 

bekijk, op Lyra of op TV , en ik zie de scheidsrechter, dan bloedt mijn hart. 

Maar zoals gezegd : we houden de moraal hoog en zelfbeklag heeft geen zin . In 

de prille lente zal alles normaal achter de rug zijn en ben ik min of meer „ de 

oude „! Hopelijk lopen we elkaar inderdaad binnenkort eens tegen het lijf om 

eens bij te “lullen”. Groetjes Boni” 

Helaas zullen we het lullen moeten uit stellen tot we elkaar terug zullen zien, het 

gaat je goed, Boni. 

Ook de Jos van het Casino werd ten graven gedragen. Jarenlang was hij onze 

lokaalhouder, nooit om een grap verlegen en steeds bereid om Soleo te helpen. 

Ook aan zijn familie bieden wij onze deelneming aan. 
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Tornooi 

 

 

 

 

 

“Eén van onze opleiders heeft honger!” 

 

 

 

 

 

 

 

“Even rust!” 

 

 

 

 

 

 

 

Geconcentreerd in aktie! 

 

 

Nacht van de SVPA 

 

Op vrijdag 23 oktober 2009 heeft de 19
e
 Nacht van 

SVPA plaats in samenwerking met de VK uit 

Westerlo. Ditmaal gaan wij naar de Parochiezaal te 

Tongerlo. Aanvang 20u00. 

 

Meer informatie op de ledenvergadering! 

 



 

 
23 

 

Kalender 

Kon. SOLEO  PSCA 
   

September2009  September 2009 

   

22  Bestuursvergadering  29 1A + Cat.  

25 Ledenvergadering   

   

Oktober 2009  Oktober 2009 

   

2 Herfstfeest  6 Cat. 2 
9 of 16 Soleo – Mons (info website)  8 Stagedoende SR 

23 Nacht van de SVPA  10 Kandidaten E 

27  Bestuursvergadering  20 Cat. 4 – 5 - 6 

30 Ledenvergadering  22 SVPA 

  27 Cat. 1A + Coaching 

  29 Cat. 1 – 7A 

  31 Herkansing Fysieke Testen 

 


