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Beste vrienden, collega scheidsrechters,

Bij aanvang van het nieuwe seizoen is het reeds
enkele jaren een gewoonte dat de voorzitter
enkele woordjes tot u richt.
Ik ga het bewust niet hebben over de over de ups
en downs van het afgelopen seizoen, maar ben
ervan overtuigd dat we samen positief de
toekomst tegemoet moeten kijken.
Het is het afgelopen seizoen niet allemaal van een
leien dakje gelopen, maar onze vernieuwde
bestuursploeg wil hard aan de kar trekken….
Maar weet dat ook uw hulp, waar dan ook,
broodnodig zal zijn en weet meteen ook dat dit
door ons sterk gewaardeerd zal worden.
Eerste actie is het rekruteren van nieuwe
collega’s, het meeste succes heeft nog steeds de
mond aan mond reclame, spreek over uw hobby,
maak anderen warm om ook te starten.
Piet De Backer heeft aanvaard om hiervoor de
verantwoordelijkheid binnen het bestuur op zich
te nemen, ik mag van u verwachten dat hij samen
met onze opleiders uw steun zal krijgen op
momenten waarop dit nodig is.

Voorzitter Marc Leysen:
Picardiëlaan 78, 2970 Schilde
Secretaris Patrick Van Camp:
Appelkantstraat 75, 2530 Boechout 0477/69.88.68
Schatbewaarder Paul Verheyen:
Liersesteenweg 369, 2547 Lint
0476/22.64.72
Voetbalverantwoordelijke Paul Verheyen:
Liersesteenweg 369, 2547 Lint
0476/22.64.72
paul.verheyen.mail@skynet.be
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Eerste hindernis is ons jeugdtornooi, bij het schrijven van deze tekst staat dit nog
voor de deur, maar ik durf stellen dat met de in het verleden reeds opgedane
kennis en een groot enthousiasme we ook dit jaar weer van een succes kunnen
spreken.
We noteren alvast weer meer ploegen dan vorig jaar dus dank aan iedereen die
hieraan meewerkte, in het bijzonder aan de bestuurslui van Massenhoven.
Het lijkt voorlopig veraf, maar volgend jaar staat onze verbroedering met
Woking op het programma . Dit gaat wel wat centen kosten , als bestuur zullen
we alles doen om zo goedkoop mogelijk de overtocht te kunnen maken. Echter
zal ook van eenieder die meegaat, een financiële inbreng nodig zijn.
Wij zullen alvast een activiteit aanwenden om wat extra te kunnen doen naar
onze leden toe.
Voor de jongeren, maak zelf een spaarplan, steek elke week wat eurootjes weg
in de zwarte kous onder uw bed, je zal versteld staan hoe snel je een aardig
bedrag bijeen hebt gespaard.
Een woord van dank ook aan onze sponsors die ons ledenblad mogelijk maken,
ondanks de crisis haakten er slechts enkelen af .
Ten slotte collega’s wens ik u allen een schitterend en vruchtbaar seizoen toe,
maar beleef vooral veel plezier met uw hobby, ik hoop u meermaals op onze
vergaderingen en activiteiten te kunnen begroeten,
uw voorzitter,
Marc Leysen
Lidgeld 2009 - 2010

Mocht dit nog niet gebeurd zijn, vergeet dan niet uw lidgeld (25 EUR) zo
spoedig mogelijk over te maken aan onze schatbewaarder of over te schrijven
op de Soleo-rekening 413-8160261-96. Onze schatbewaarder zal u hiervoor
dankbaar zijn!
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Verslag ledenvergadering mei 2009
1. Marc Leysen heet iedereen welkom op de vergadering.
2. Briefwisseling:
a. Verontschuldigingen
b. Uitnodiging van Mons voor de finaledag Beker Leenen
c. Ontslag bestuurslid Leo De Muyer
d. Uitnodiging voor het afscheidsfeest van André Kruyt (Kring Menen)
e. Geboorte zoontje van Robby Keuleers
f. Huwelijk Wim Hoogstoel
g. Uitnodiging banket SVPA op 22/8
3. Kasverslag: Schatbewaarder Paul Verheyen geeft een overzicht van de
huidige kastoestand en overloopt even de hoogste kostenposten van dit jaar,
m.n. Soleo-diner, voetbal, geschenken, ledenblad
4. Ledenblad/Sponsoring/Website:
- Het ledenblad wordt verdeeld tijdens de vergadering
- Sponsors kunnen aangebracht worden bij Sven Osier of Jan Janssens
ten laatste einde juli
- Adres van de nieuwe website: www.ksoleo.be
5. Voetbal:
- Morgen 16/5: Finaledag Beker Leenen te Mons – Vertrek om 10u20.
- Soleo zal niet deelnemen aan het eigen pinkstertornooi teneinde
voldoende mensen te kunnen inzetten voor een vlotte organisatie.
- Finaledag SVPA: Voorzitter Marc Leysen stoort zich aan de lage
opkomst op de finaledag
6. SVPA: Koen Geeraert brengt verslag uit van de SVPA vergadering.
7. Evaluatie Soleo-diner: De opkomst kende dit jaar een dieptepunt. Er zal
opnieuw nagedacht worden over de formule, suggesties blijven welkom.
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8. Herfstfeest: Zal plaatsvinden begin oktober. Momenteel wordt gedacht aan
een bowlingactiviteit.
9. Dhr. Vekemans
- Bedankt Piet De Backer voor het vinden van een uitstekende locatie
voor de ledenvergaderingen, m.n. het Sint-Gummaruscollege
- Bedankt Dirk Gilon voor de schitterende trainingen het afgelopen
seizoen.
- Peterwerking: Dank aan alle peters die zich hebben ingezet. Deze
werking heeft zeker zijn nut bewezen.
- Drukt erop om tijdig verlof aan te vragen, ook tijdens de
vakantieperiode.
- Promoties: Soleo kende dit seizoen verschillende promoties. Proficiat
aan allen!
- Nieuw seizoen 2009-2010:
 Hervorming van categorieën, aangezien de leeftijdsgrens komt
te vervallen
 Categorieën J en M vervallen. Worden B2 of D.
- Recrutering: Er wordt gedacht om reclame te maken via broodzakken,
bierviltjes, … maar de beste reclame blijft mond aan mond.
- Dankt de collega-opleiders voor de prettige samenwerking het
afgelopen seizoen en dankt eveneens het bestuur.
- Wenst iedereen een prettige vakantie!
- Datum fysieke testen: 5/9/2009 (Herkansingen 31/10 en 6/2)
10. Dhr. Nieuwejaars
- Er zijn nog verschillende verslagen af te halen.
- Start met frisse moed aan het nieuwe seizoen!
- Provinciale cursus = 3/9
11. Dhr. Ceelen
- Wenst iedereen een aangenaam verlof!
12. Dhr. Vaneynde:
- Geen reglementenquiz
- Voorstel om volgend jaar de quiz te organiseren via powerpoint en
antwoordblad.
- Aantal ingezette jokers was 61. J.-P. Van Nylen zat er het kortste bij
en mag een geschenk in ontvangst nemen.
- Dankt iedereen voor het afgelopen seizoen en een prettige vakantie!
13. De voorzitter Marc Leysen sluit de laatste vergadering van het seizoen.
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Verslag van de S.V.P.A. vergadering van 14/05/2009
te Rijmenam (K.M.S.V.)
Onder voorbehoud van goedkeuring
 Goedkeuring verslag vorige vergadering :
- Geen opmerkingen.
 Briefwisseling :
- Banket K. Sova 15.05.09.
- Vacla: Verslag vergadering 15.04.09
- Smeyers: Info betreffende Nacht S.V.P.A.
 S.V.P.A. BEKER 2009-2010 :
- Iedere V.K. speelt 4 wedstrijden, zoals dit seizoen. De wedstrijden
worden omgedraaid. Zij die dit seizoen thuis speelden, gaan nu op
verplaatsing en omgekeerd.
- Turnhout werd gefeliciteerd met de organisatie van de finaledag.
Turnhout toonde zich tevreden met het behaalde resultaat.
- Behaeghel maakt zich zorgen over het prijskaartje, dat aan
dergelijke organisatie verbonden is. Stelt voor, dat de VK 50 €
storten aan de organisatie VK, als tussenkomst.
Opmerking: Het mag geen opbod worden tussen de V.K. Een
boterham kan ook smaken !
- Verhaert: Vraagt aan de V.K. SR’s voor het leiden van de S.V.P.A.
bekerwedstrijden uiterlijk tegen augustus, kandidaten door mailen.
H. Maes mag terug deze wedstrijden leiden.
 Vacla Ref :
- Een beginnend SR, bekomt het eerste jaar Vacla Ref gratis, af te
halen in zijn V.K. In zijn enveloppe zit een overschrijving bij voor
een abonnement. Enkele SR’s (ouders) betalen die, is niet nodig het
eerste jaar.
 Diner S.V.P.A. :
- Deze gaat door op 22.08.09 restaurant “De Zilvermeeuw” te Mol.
We gaan voor de formule van de verschillende voorgerechten.
Soepenbuffet, Vis en Vlees buffet, afgerond met een
dessertenbuffet. Aperitief vanaf 19u00. Prijs all inn tot 02u00.
D.J. DIXX speelt ten dans (discobar van2 jaar terug, ditmaal met
contract).
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De uitnodigingen worden verspreidt. Per V.K. 4 pers. aan ledenprijs
(mag doorgegeven worden). Uiteraard hopen wij op een grote
belangstelling.
 Kasverslag :
- J.L. Bosschem geeft een jaaroverzicht. S.V.P.A. hoopt op een
succesvolle Nacht. Opbrengst die terugvloeit naar de leden.
- Behaeghel maakt het voorstel, indien nodig, dat de V.K. een
financiële bijdrage leveren aan S.V.P.A.
 19e Nacht van S.V.P.A. 23.10.09 – Parochiezaal Tongerlo.
- Zoals eerder gemeld, zal de nadruk verlegt worden op het
quizgedeelte. De V.K. uit Westerlo verleent haar medewerking aan
de organisatie.
Tijdens de pauze, zullen er kaasschotels te verkrijgen zijn, aan
volgende prijzen:
- Kaasschotel: 9 € per persoon
- Charcuterieschotel: 6 € per persoon
- Groenteschotel: 5 € per persoon
Gegarneerd en voorzien van brood.
De V.K. schrijven in en betalen op voorhand.
“Hangtafels” worden voorzien aan de toog.
 Rekrutering nieuwe scheidsrechters :
- De rest van de bierviltjes wordt meegegeven.
- Nieuwejaers en Verhaert zijn op pad geweest voor informatie over
de broodzakken. Hebben alle gegevens besproken met de
publicitaire afdeling van de K.B.V.B. De beslissing ligt bij hen.
Vinden zij de nodige fondsen.
Keulemans heeft weet van verschillende voorstellen voor acties, al
of niet nog te bespreken.
- Behaeghel is van mening dat de clubs meer verantwoordelijkheid
moeten opnemen.
- Van Reusel deelt deze mening, de clubs moeten meewerken.
- Keulemans, er is al heel wat geld gespendeerd aan de rekrutering.
- Behaeghel: De clubs van Nationaal tonen weinig tot geen
belangstelling. Enkel de Provinciale clubs tonen meer
belangstelling voor de rekrutering.
- Smeyers: FC Oosterzonen heeft een mooi initiatief genomen, een
groot reclamepaneel aan de ingang.
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- Moons: Wat is de maximum leeftijd om een SR’s cursus te volgen?
Keulemans: Er zijn geen leeftijdsgrenzen meer. Wij kijken wel of
de kandidaat nog voldoende kan lopen.
 Raad van Bestuur van S.V.P.A. :
- Andermaal geen kandidaturen binnengekomen. De vzt. dankt voor
het vertrouwen. Zou echter, toch graag, enkele nieuwe gezichten
willen begroeten.
 P.S.C.A. :
Van dhr. De Keninck ontvingen wij onderstaande tekst, waarvoor dank.
MELDINGEN

De leeftijdsgrenzen voor scheidsrechters en assistent scheidsrechters :
Deze zijn volledig weggevallen of zeg maar afgeschaft.
Daardoor zijn we genoodzaakt geweest de categorieën zowel voor
scheidsrechters als voor assistent-scheidsrechters aan te passen.
Dat geeft volgend resultaat :
Scheidsrechers

Categorie 1A –
Categorie 1

SR’s welke voldoen aan de normen gesteld
door de CSC
SR’s voor 1° Provinciale en lager
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Categorie 2
SR’s voor 2° Provinciale en lager
Categorie 3
SR’s voor 3° Provinciale en lager
Categorie 4
SR’s voor 4° Provinciale en lager
Categorie 5A1 en 5A2 en categorie 6
Assistent Scheidsrechters :
Categorie 7A
AR’s voor 4° Nationale en lager
(deze categorie bevat ook de kandidaten voor hogere afdeling)
Categorie 7B1
AR’s voor 1° Provinciale en lager
Categorie 7B2
AR’s voor 2° Provinciale en lager
Categorie 7B3
AR’s voor 3° Provinciale en lager
Categorie 7B4
AR’s voor 4° Provinciale en lager
Categorie 7B4
stagedoende
Voormiddagscheidsrechters:
De categorieën J en M verdwijnen. De scheidsrechters uit
deze categorieën worden ondergebracht in een andere
categorie.
Vorige maandag heeft de PSCA dienaangaande een zitting gehouden. Daar
werd dan ook de kalender voor 2009 – 2010 aangepast aan de noden van deze
nieuwe categorieën met betrekking tot cursussen en trainingen. Deze kalender
zal dan ook eerstdaags verspreid worden.

Medische attesten :
Qua aard van de attesten veranderd er niets !
Vanaf 55 jaar dient een medisch attest van de dokter binnen gebracht te worden
Vanaf 60 jaar dient dat een attest te zijn van een cardioloog, na het ondergaan
van een inspanningstest.
LET WEL OP vanaf nu moet dat attest binnen gebracht voor de dag waarop de
SR / AR verjaart !
Dus de geboortedatum telt en het attest is geldig tot de volgende verjaardag, dus
voor één kalenderjaar.
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 Julien De Keninck.
- Smeyers: Tot welke leeftijd mag een SR dames wedstrijden doen ?
Keulemans: De leeftijden zijn afgeschaft. De testen gaan per categorie.
Zij zijn aangepast, niet zwaarder geworden. Op 1 juli begint het
nieuwe seizoen.
- Behaeghel: Wat is de leeftijd voor doorstroming naar Nationale ?
Keulemans: De C.S.C. zal ons de normen kenbaar maken. Om te
promoveren naar Nationale, nog kans maken tot internationaal, duurt 7
à 8 jaar. Alles gaat op basis van prestaties op het terrein.
De coaching groep blijft bestaan. Hier ook geen leeftijden.
 Vragen staat vrij :
- Verhaert: Vergaderingen 2009-2010. Wijziging: 18 maart 2010
Mechelen neemt de plaats in van Westerlo.
15 oktober 2009 Lier wordt 22 oktober Lier.
- Verhaert: Vraagt de locaties van de S.V.P.A. vergaderingen kenbaar te
maken, alsook data banket. Graag zo snel als mogelijk, om de kalender
op te maken.
- Geeraert: Betreurt de houding van Soleo op de finaledag (6 spelers). Er
zal binnen de VK nog over gesproken worden.
- Swerts: 3 april 2010 banket Mol, Kiezelhof Mol Rauw.
- Van Reusel:
16 mei 2009 Olympische dag te Houtvenne.
12 juni Algemene Vergaderging 20u00 CC te Putte.
Hoe is het met het voorstel, de vergoeding van de SR te verhogen ?
Keulemans: Is nog in onderzoek. Nog niets bevestigd.
- Keulemans: Spreekt zijn waardering uit voor het vele werk dat
S.V.P.A. en de V.K. belangloos doen. De enige provincie waar zo’
werking als S.V.P.A. bestaat, dat zijn nut heeft. Het is er allemaal niet
eenvoudiger op geworden. Wij trachten onze SR’s in onze
opleidingsprogramma’s, de weg naar de V.K. te wijzen. Dank voor uw
inzet !
- De Keninck: Sloot zich aan bij de woorden van de vzt. Was andermaal
tevreden een vergadering te mogen bijwonen.
- Nieuwejaers: Dankte op zijn beurt voor het positieve jaar. Wenste
iedereen een verdiende en schitterende vakantie
- Behaeghel: Kondigde zijn afscheid als vzt. van de K.M.S.V. aan.
Stelde meteen zijn opvolger K. Van Hoyweghen voor. Als afsluiter
voor dit seizoen werd een snack aangeboden.
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BEKER MAX SCHEFFER
REGLEMENT
1) Op iedere ledenvergadering wordt er een reglementenquiz ingericht over de
spelregels van het voetbalspel door de opleiders van het gewest Lier, met als
doel de kennis van deze spelregels bij de leden van de K.SOLEO te
bevorderen.
2) Per vergadering zullen er altijd minimum vijf, en maximum tien vragen
gesteld worden.
3) Het aantal te verdienen punten per vraag is afhankelijk van de
moeilijkheidsgraad van de vraag en zal enkel en alleen bepaald worden door
de opsteller van de vragen.
4) Per ronde zijn er steeds tien punten te verdienen. Elke deelnemer heeft de
kans om tweemaal een joker te plaatsen. Wanneer een tien op tien wordt
behaald krijgt men twee extra punten. Indien geen maximum wordt behaald
wordt het behaalde resultaat van die ronde verminderd met twee punten.
5) In geval de stand voor de eerste plaats nog gelijk is na de laatste ronde, dan
zal diegene die de hoogste score behaalde in zijn of haar slechtste ronde de
winnaar zijn. Is de stand nog gelijk dan zal er gekeken worden naar de tweede
slechtste ronde, derde slechtste, enz. Bij nog steeds een gelijkheid aan punten
in de verschillende criteria, is hij of zij met het hoogst aantal dienstjaren als
scheidsrechter de winnaar.
6) De antwoorden op de gestelde vragen zijn vooraf steeds door het
verantwoordelijke commissielid op hun juistheid nagezien.
7) Tijdens het voorlezen van de juiste oplossingen en het toelichten ervan,
wordt de spreker niet onderbroken. Nadat op alle vragen het antwoord is
gegeven, kan er bijkomende uitleg gevraagd worden, en kunnen er vragen
gesteld worden tot ieders voldoening.
8) Er zal een puntenkrediet toegekend worden indien men wegens een wettige
reden afwezig is op maximum twee vergaderingen per seizoen. Als wettige
reden wordt aanvaard: Iedere aanduiding voor een wedstrijd, afwezig wegens
ziekte of ongeval, en wegens werkzaamheden op de dag van de vergadering.
Leden die bedrog plegen worden uitgesloten van verdere deelname.
Het puntenkrediet bedraagt het gemiddelde van het dagresultaat.
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QUIZ K. SOLEO
BEKER DER BELOFTEN - 21 JARIGEN
Deze Beker wordt geschonken door alle officiëlen van C.S.C. en P.S.C. van
K.SOLEO.
De “Trofee Max Scheffer” blijft altijd de hoofdtitel van de reglementenquiz.
1) De deelnemers aan de “Beker der Beloften” zijn gebonden aan de
reglementen van de “Beker Max Scheffer” en mogen op de dag van de laatste
ronde, geen 21 jaar oud zijn!
2) De Beloften worden altijd in het eindklassement van de trofee “ Max
Scheffer” mee opgenomen.
3) De Winnaar van de trofee “Max Scheffer” kan echter geen aanspraak maken
op de 1e plaats bij de Beloften.
In dit geval, wordt hij die tweede geëindigd is in de competitie van de
Beloften, winnaar van de Beker der Beloften - 21 jarigen.
4) Bij gelijke stand na de laatste ronde wordt de winnaar bepaald volgens artikel
5 van het reglement “Beker Max Scheffer”.
5) De uitreiking van de Beker zal plaats vinden op het jaarlijks Banket van
K.Soleo. Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn op het banket, zal de
uitreiking geschieden op de eerste vergadering van het nieuwe seizoen.

De opleiders

Trainingen
Om de conditie bij te werken of op peil te houden, kan je nog steeds
terecht op onze wekelijke trainingen o.l.v. Dirk Gilon.
De trainingen gaan elke woensdagavond (20u) door op de atletiekpiste
van KFC Duffel!
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Beker Leenen: seizoen 2008 – 2009
Op zaterdag 16 mei trokken onze voetbalhelden naar het stadion van 1 ste
nationaler RAEC Mons om er het sportieve hoogtepunt van het voetbalseizoen
mee te maken: de finale van de Beker Leenen!
Afscheidnemend coach Leo had de keuze uit 13 fitte spelers en dat was geen
makkelijke keuze. Verder namen de andere voetballers deel aan het tornooi in
Hastrui, waardoor onze kring op 2 plaatsen tegelijk aan het voetballen was.
Dat coach Leo en enkele spelers er nerveus bijliepen, kunnen we hen vergeven.
Het zou immers de eerste keer kunnen zijn dat Soleo de Beker Leenen wint.
De wedstrijd begon terughoudend en Soleo behield de controle. Echte druk
kwam er niet van Mons en langzamerhand nam Soleo het initiatief in handen.
Dit resulteerde in enkele halve kansen, al verdiende het vluchtschot van Brent
beter. Halverwege de 1ste helft ontzette een sterk spelende David van Santfoort
de bal van een tegenstander en glipte Brent door de buitenspelval. Brent kwam
alleen voor de doelman en hij lobte de bal mooi in doel. 1-0 voor Soleo! Nadien
begon Mons meer druk naar voren uit te oefenen en kwam Soleo de laatste 10
minuten nog onder zware druk te staan. Doch de verdediging gaf geen krimp en
Sven haalde met een mooie save de bal uit de kruising. Rusten deden we met
een 1-0 voorsprong.
In de 2de helft behield Soleo het initiatief en toen een kwartier voor tijd Joeri
Heyrman een mooie aanval afrondde, leek de buit binnen. Enkele minuten later
scoorde Mons dan toch de aansluitingstreffer. Een spannend slot kondigde zich
aan. Maar onze jongens vochten als leeuwen en hielden stand. Voor het eerst in
het bestaan van onze vriendenkring hebben we de Beker Leenen gewonnen! Na
de wedstrijd werd afscheidnemend coach Leo door de speler op de schouders
genomen en werd hij via initiatiefnemer Sven bedankt door de speler met een
mooie bierkorf. Proost, Leo, je hebt het verdiend!
Tijdens de busrit naar huis was de sfeer opperbest en ontpopte Jannick Vonk
zich tot animator van dienst. En het feest duurde nog tot in de vroege uurtjes.
Proficiat aan onze Soleo-leeuwen!
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Boven v.l.n.r: Leysen Marc (voorzitter), Van Straelen Stefan, Vissers Jan,
Beirinckx Jens, Vonk Jannick, Osier Sven, Osier Ivan,
Hoyberghs Gaetan en De Muyer Leo (trainer)
Onder v.l.n.r: Min Wouter, Van Santfoort David, Van Put Brent, De Vrij Jan,
Van Camp Patrick en Heyrman Joeri

Beker Leenen seizoen 2009-2010
Waarschijnlijk als gevolg van de heersende crisis, hebben een aantal ploegen
afgehaakt en kon secretaris Gléton van het beker Leenencomité slechts vijf
inschrijvingen noteren voor deelname aan de beker Leenen voor het seizoen
2009-2010. Deze 5 ploegen zijn: Bergen, Bree, Genk, Soleo en Sova. De 5
deelnemende ploegen zullen een competitie spelen waarbij elke ploeg 2 maal
thuis zal spelen en 2 maal uit.
De 5 speeldagen zijn als volgt:
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Bree-Sova
Genk-Bree
Bergen-Genk
Soleo-Bergen Sova-Soleo
Bree-Soleo

Speeldag 4
Soleo-Genk
Sova-Bergen

Speeldag 5
Genk-Sova
Bergen-Bree

De competitie dient afgelopen te zijn tegen einde februari 2010. Voor de
bepaling van de plaatsen na de competitie gelden volgende criteria en in deze
13

volgorde: behaalde punten, gewonnen wedstrijden, doelsaldo, gemaakte
doelpunten, minste punten op basis van gele of rode kaarten, loting.
Na de competitie zullen de halve finales gespeeld worden tussen de nummers 1
en 4 van de stand, en de nummers 2 en 3. De halve finales moeten gespeeld zijn
tegen 16 april 2010. Het reglement van de beker van België zal vanaf de halve
finales van toepassing zijn. Dit wil zeggen dat bij gelijke stand na 2 wedstrijden
eerst zal gekeken worden welke ploeg in haar uitwedstrijd de meeste doelpunten
heeft gemaakt. In geval van absolute gelijkheid, zal dan overgegaan worden tot
het trappen van strafschoppen.
De finaledag zal georganiseerd worden door de vriendenkring van Genk. Op
deze finaledag zullen de winnaars van de halve finales het tegen mekaar
opnemen voor de eerste plaats en de verliezers van de halve finale zullen voor
de derde en vierde plaats spelen. Zowel tijdens de competitie als de
finalewedstrijden, zullen 4 vervangingen toegelaten zijn.
Wanneer een ploeg in de competitie forfait geeft, zal zij, onafhankelijk van het
aantal behaalde punten, sowieso laatste eindigen in de competitie, dit om een
sportief verloop van de competitie te garanderen.
Een gele kaart zal 1 strafpunt waard zijn, een rode kaart 3 punten. Dit kan zijn
belang hebben in geval van gelijkheid van punten in de competitie. De sancties
voor de spelers in geval van kaarten werden ook verzwaard aangezien de
deelnemers het er over eens waren dat er in het voorbije seizoen te veel kaarten
waren gevallen. In geval van een gele kaart mag de gesanctioneerde speler de
wedstrijd wel uitspelen, maar zal hij niet mogen deelnemen aan de volgende
wedstrijd. In geval van een rode kaart (rechtstreeks rood of 2x geel), zal de
speler uitgesloten worden voor de rest van het tornooi. In geval van een rode
kaart in de finale of de kleine finale, zal de betrokken speler het volledige
volgende seizoen niet mogen deelnemen.
BELANGRIJK!
Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd zal elke speler, zoals ook vorige jaren
het geval was, zowel zijn identiteitskaart als zijn scheidsrechterskaart dienen
voor te leggen. Wanneer één van beide documenten ontbreekt, zal de speler niet
mogen deelnemen.
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Pinkstertornooi
Oorspronkelijk zou Kon. SOLEO zelf niet deelnemen aan het eigen tornooi.
Door het laattijdig afzeggen van een andere vriendenkring, kwam daar echter
verandering in. Snel werden er verschillende spelers gezocht die bereid
waren om mee te doen. Er waren er zelfs zoveel dat we niet alleen een eigen
team op de mat brachten, maar ook andere teams met een tekort aan spelers
konden depanneren. We kunnen deze ‘vrijwilligers’ alleen maar dankbaar
zijn.
Spelers waren er ondertussen wel voldoende, een afgevaardigde en een
trainer hadden we nog niet. Dit werd dan maar in mijn schoenen geschoven.
De eerste wedstrijd werd vlot gewonnen, wat uiteindelijk ook de enige
gewonnen wedstrijd werd. Dit was voornamelijk te wijten aan het steeds
afnemende aantal spelers. Eigenlijk waren de resultaten niet belangrijk.
We zorgden ervoor dat iedereen voldoende aan spelen toekwam en dat de
onderlinge sfeer opperbest was. De rest was niet belangrijk. We hadden
onderling ook afgesproken om het winnen van de fairplay-beker als doel te
stellen. Scheidsrechterlijke beslissingen werden dan ook niet bekritiseerd we weten allemaal hoe moeilijk het soms is -, gevaarlijke tackles werden
vermeden.
Iedereen zette zijn of haar beste beentje voor, iedereen speelde naar best
vermogen. We trachtten om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Hoeveel
we er binnenkregen, bekeken we na de wedstrijd wel. Na 4 wedstrijden
waren we tevreden dat het erop zat, nu nog wachten op de prijsuitreiking.
De finale ging tussen onze vrienden van Woking, die de vrijdagavond
blijkbaar goed verteerd hadden, en Genk. Onze Engelse vrienden wonnen het
tornooi en konden de beker meenemen over het Kanaal. De fairplay-beker
was voor ons! Het feest kon beginnen.
Uiteraard bedanken we ook alle mensen die dit tornooi mee mogelijk
gemaakt hebben. Het bestuur kon rekenen op de hulp van FC Broechem,
verschillende leden die één of andere taak op zich genomen hadden, een
aantal lieftallige vrouwelijke helpende handen die een hele dag klaar stonden
om de hongerigen te spijzen en natuurlijk ook de deelnemende ploegen.
Afspraak binnen 2 jaar voor de volgende editie!
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Reeks A: Woking Referees, Sova, Bree, Waso

Sova
Woking referees
Waso
Bree
Waso
Sova
Stand:

1.
2.
3.
4.

Waso
Bree
Woking referees
Sova
Bree
Woking referees

Uitslag
1-2
2-0
0-2
3-2
2-5
2-4

Penalty's
3-4
3-5
4-5
3-2
4-4
1-2

Woking referees
Bree
Waso
Sova

Reeks B: Bremfluiters Genk, Hastrui, Noordergouw, Soleo

Noordergouw
Hastrui
Bremfluiters
Soleo
Bremfluiters
Noordergouw
Stand:

1.
2.
3.
4.

7de en 8ste plaats
5de en 6de plaats
Troosting
Finale

Soleo
Bremfluiters
Noordergouw
Hastrui
Soleo
Hastrui

Uitslag
0-4
2-2
10-2
0-3
13-3
1-6

Penalty's
3-3
5-4
3-2
3-5
4-4
4-5

Noordergouw
Soleo
Hastrui
Bremfluiters

8-2
4-1
6-0
2-1

Bremfluiters Genk
Hastrui
Soleo
Noordergouw
Sova
Waso
Bree
Woking
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Soleo in actie tijdens finale
Beker Leenen

De trotse voorzitter met de beker.

Soleo op het
Pinkstertornooi.

De dames aan het werk.
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Herfstfeest
Op vrijdag 2/10 is er weer ons jaarlijks
Herfstfeest.
Dit jaar werd gekozen voor een bowling
met eten.
Locatie : Thunderball, Kapellei 180 te
2980 Halle-Zoersel
Programma :
19u – 20u30 : bowling (2 drankjes
inbegrepen)
Prijs per persoon : 42 EUR (bowling + eten) of 35 EUR (enkel eten).
Inschrijven voor 15 augustus bij Patrick Van Camp
Menu :
Aperitief maison ( Cava )
****
Dagsoep met vers gebakken brood à volonté
****
Tafelgrill:
drie soorten vlees, drie soorten vis en scampi à volonté
Saladebuffet en gebakken aardappeltjes à volonté
(wijn en water tijdens de maaltijd à volonté)
****
IJsje
****
Koffie - of theebuffet

Als de interesse onvoldoende groot is, zal er een alternatief voorgesteld worden op ledenvergadering.
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Jeugdtornooi
Miniemen (zondag 23 augustus)
Poule 1:

Poule 2:

SK Berlaar – RC Emblem
KVC Oostmalle – VV Duffel
KVC Oostmalle – SK Berlaar
RC Emblem – VV Duffel
VV Duffel – SK Berlaar
RC Emblem – KVC Oostmalle
FC Bevel – FC Duffel
VK Hooikt – FC Grobbendonk
VK Hooikt – FC Bevel
FC Grobbendonk – FC Duffel
FC Duffel – VK Hooikt
FC Grobbendonk – FC Bevel

Pre-miniemen (zaterdagnamiddag 22 augustus)
Poule 1:

Poule 2:

Poule 3:

Poule 4:

FC Duffel – FC Broechem
Exc Bouwel – FC Duffel
FC Broechem – Exc Bouwel
FC Nijlen – SK Oelegem
SK Lierse – FC Nijlen
SK Oelegem – SK Lierse
FC Kessel – Tub. Borgerhout
FC Grobbendonk – FC Kessel
Tub. Borgerhout – FC Grobbendonk
TSV Lyra – SK Berlaar
FC Halle – TSV Lyra
SK Berlaar – FC Halle
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Duiveltjes 2001 (zaterdagvoormiddag 22 augustus)
Poule 1:

Poule 2:

FC Grobbendonk A - Exc. Bouwel
VK Hooikt - Tub. Borgerhout
Tub. Borgerhout - FC Grobbendonk A
Exc. Bouwel - VK Hooikt
VK Hooikt - FC Grobbendonk A
Tub. Borgerhout - Exc. Bouwel
SK Oelegem - FC Grobbendonk B
FC Nijlen - FC Bevel
FC Bevel - SK Oelegem
FC Grobbendonk B - FC Nijlen
FC Nijlen - SK Oelegem
FC Bevel - FC Grobbendonk B

Duiveltjes 2002 (zaterdagvoormiddag 22 augustus)
FC Grobbendonk A - FC Bevel
FC Grobbendonk B - Eendr. Zoersel
Exc. Bouwel - FC Grobbendonk B
Eendr. Zoersel - FC Bevel
FC Bevel - Exc. Bouwel
Eendr. Zoersel - FC Grobbendonk A
Exc. Bouwel - Eendr. Zoersel
FC Grobbendonk A - FC Grobbendonk B
Exc. Bouwel - FC Grobbendonk A
FC Bevel - FC Grobbendonk B

Heeft er iemand zijn roeping gemist, Marc?
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Weet jij nog iemand om onze vriendenkring te komen versterken? Knip deze
pagina dan uit en bezorg hem of haar deze flyer?
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Nieuwtjes
Nieuw fluitje?
Op 16 juni om 17.50u werden onze secretaris en zijn Ilse de trotse ouders van
Luka, 4,010 kg en 53 cm lang, ik zou zeggen alles in huis om ne “grote” arbiter
te worden . Proficiat vanwege de ganse Soleo-gemeenschap.
Wist je dat?
Ons lid Aviel Rappé op weg is naar Lourdes met de fiets? Dit doet hij samen
met 21 andere leden van de KWB Heist O/D Berg.

Opname in ziekenhuis
Van zijn dochter Betty vernamen we dat ons lid Marcel Horemans met spoed
opgenomen werd in het ziekenhuis met een niercrisis.Wij wensen Marcel snel
beterschap toe zodat hij zijn hobby terug kan uit oefenen.
Dirk Gilon actief in UEFA Europa League
Dirk Gilon is aangeduid als voor de terugmatch Budapest - Fenerbace in het
kader van de 3de voorronde van de Europa League. Het team bestaat uit : Paul
Allaerts (ref), Dirk Gilon (AR1), Crotteux Gregory (AR2) en Breda Stephane
(4OFF).
Woking
Zoals jullie beslist weten organiseren we volgend jaar
onze trip naar Woking.Diegenen die in Broechem
waren hebben zonder twijfel kennis kunnen maken
met onze Engelse collega’s. Een van hen ( de grote
struise kerel) Hamish blijkt niet de eerste de beste te
zijn
kijk
maar
eens
naar
zijn
site
www.hamishbrownmbe.com je weet maar nooit...
Hebt u nog nieuwtjes? Bezorg ze aan de redactie via volgend mail-adres:
soleo.redactie@hotmail.com
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Kon. SOLEO

PSCA

Augustus 2009

Augustus 2009

22+23 Jeugdtornooi in
Massenhoven
25
Bestuursvergadering
28
Ledenvergadering

29

September 2009

September 2009

3
22
25

3
5
15
17
29

Provinciale cursus te Lier
Bestuursvergadering
Ledenvergadering
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Dag van de AR

Provinciale cursus te Lier
Fysieke testen te Mechelen
6C1 - Training
SVPA te Geel
1A + Cat.1 – Cursus en
feedback

