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Vol
goede
moed,
gelukswensen
en
vooruitzichten startte we allen aan het nieuwe
jaar. Onwetend dat we na 20 dagen reeds
terug met onze voeten op de grond zouden
komen. Op 20 januari 2010 zijn we allemaal
een stuk armer opgestaan. Jean –Louis, jou
wegvallen uit ons midden zal een zware dobber
zijn om te dragen! Toch wens ik jou
te
bedanken namens mezelf en vele anderen,
voor de leuke momenten, de goede raad, de
begeleiding en de gedrevenheid waarmee je
steeds weer voor de dag kwam! Jean-Louis
bedankt voor alles! Ook wens ik Arlette veel
sterkte met dit verlies.
Deze maand zetten we even een stap buiten de
krijtlijnen. Deze editie van ons magazine zal
afwijken van wat jullie gewoon zijn. We vragen
dan ook deze stap met ons mee te zetten.
Wanneer u deze editie doorneemt, doe dit dan
met een open maar kritische geest. In onze
zoektocht naar het boekje van de toekomst, is
dit hoe het er volgens ons kan uitzien. Laat u
echter niet tegenhouden uw mening te geven!
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Editoriaal
In de eerste plaats zal u merken dat er niet langer verslagen
worden weergegeven van vergaderingen. Deze kunt wel steeds
terugvinden op onze website. Door dit weg te laten creëren we
meer plaats voor andere zaken. Op deze manier is het mogelijk om
het maandblad terug wat intenser te maken en meer de
persoonlijke kant van onze vereniging in het licht te zetten.
Volgende maand pikken we de draad op en zullen we terugvallen
op het oude vertrouwde.
Ik kijk naar buiten en wederom dwarrelen de sneeuwvlokken
vrolijk naar beneden. Het landschap kleurt weer helemaal wit en
van voetbal zal er weer geen sprake zijn dit weekend. Hoe mooi
dit winterlijk tafereel ook is, het mag stilletjes gaan ophouden.
Alles is leuk, maar met mate. Laat maar stilletjes de zon weer
schijnen zodat we zonder problemen van onze hobby kunnen
genieten.
Ik wil nog even een woordje richten tot de jongeren onder ons! We
zitten in een tijd waar communicatie oneindig veel mogelijkheden
biedt, maar let toch op! Wanneer ik lees op facebook hoe op
sommige zaken gereageerd wordt, vraag ik jullie toch enige
ingetogenheid. Het is namelijk niet netjes om collega‟s in hun
hemd te zetten!
Ik wens jullie veel leesplezier met deze editie van ons ledenblad en
veel sportief plezier de komende maand!
Kevin
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In Memoriam
Naar aanleiding van het overlijden van Jean-Louis Bosschem ontving de
redactie volgende tekst van onze voorzitter, Marc Leysen.

Geachte familie , geachte aanwezigen,
We zijn hier allen talrijk samengekomen om afscheid te nemen van Jean
Louis.
Afscheid nemen van Jean Louis … het klinkt zo vreemd, zo bizar.
Bij elke belangrijke gebeurtenis, bij elk feestmoment, bij elk klein gaatje
dat je in je agenda zag was jij present op de activiteiten van Soleo.
Hierdoor was jou aanwezigheid zo vanzelfsprekend maar tevens dikwijls zo
onopvallend, alhoewel je met bijna iedereen wel een woord had gewisseld.
De ouderen onder onze leden kennen je vooral als het brok graniet dat de
ballen uit zijn doel ranselde, de aanvallers deed twijfelen wanneer je op
hen afging. Jouw présence alleen al gaf ons als ploeg een boost van
vertrouwen iedere match die we speelden.
De successen die we boekten, waren voor een groot deel aan jou toe te
schrijven. Onder het pantser van graniet schuilde echter de goedheid zelve.
Nooit een hard woord, nooit heb ik je echt kwaad gezien, altijd een woordje
voor iedereen. Het voetballen met scheidsrechters, ook voor jou betekende
dit een opstap naar een bestuursmandaat bij Soleo.
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In Memoriam
Je goede vriend Marcel zal er zeker wel voor iets tussen gezeten hebben,
maar ik ben ervan overtuigd dat je op deze manier je dankbaarheid wilde
tonen voor de prachtige momenten die je beleefde in onze vriendenkring.
Op dat ogenblik besefte je het waarschijnlijk niet, maar je maakte deel uit
van een generatie en een bestuur dat wellicht nooit meer zijn gelijke zal
kennen.
Toen je voelde dat het einde van je actieve loopbaan als scheidsrechter er
zat aan te komen vond je een nieuwe uitdaging als opleider, je had de
jonge scheidsrechters immers nog zo veel over je ervaringen te vertellen.
Ook in deze functie bleef jij jezelf, een nuchtere analyse van de wedstrijd,
kort en bondig maar o zo duidelijk. Waarom iets lang maken als het ook
kort kan, was duidelijk je motto. Het opleider zijn veranderde niks aan je
zijn, je bleef je eigen ik, een eigenschap die velen enorm konden
waarderen.
Op vraag van je vrienden Frans en Marcel nam je er het mandaat in de
raad van bestuur van SVPA bij, ook hier deed je het werk op jou gekende
manier en werd je gewaardeerd bij alle kringen.
Toen we beiden aangeslagen als laatste de parking afgingen nadat we een
laatste groet brachten aan Mia vroeg ik je “ nog gauw een koffietje wiekes”
waarop we naar de Florent trokken. Het werd een lang aangenaam en
leerrijk gesprek over het reilen en zeilen van Soleo, over de vriendschap
die je er steeds mocht ondervinden, over je weekends met de Warre naar
Duitsland, over je pensioen. Ook hier viel je nuchtere kijk op een aantal
hete hangijzers mij onmiddellijk op, je liet me een aantal dingen anders
bekijken, ik ben je er nog steeds dankbaar voor. Doorheen het gesprek
kwam je bezorgdheid om Walter geregeld naar boven, als hij zich nu maar
niet laat gaan .
Maar nu ben je zelf heengegaan, wij zullen er allen moeten aan wennen dat
Jij er voortaan niet meer zal zijn. Maar ben jij wel dood, want dood is men
pas als men je is vergeten.
En wie zal, wie zal jou ooit vergeten Jean-Louis, jou
onmogelijk. Bedankt voor alles en rust zacht, Jean-Louis.
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Nostalgie
Bij het doornemen van de oudere edities zijn er een paar artikelen geweest die ik
u toch niet wil weerhouden en nog eens nieuw leven wil inblazen. Het artikel
komt uit het zesde nummer van de eerste jaargang.
Ze hebben vele namen: controleurs, begeleiders, waarnemers, maar als opleiders
staan ze toch het meest bekend.
Ze zijn voor vele scheidsrechters, naar mijn mening ten onrechte, een boeman,
daarom dit artikel. Niet alleen om deze mensen beter te leren appreciëren en
waarderen, maar om hen ook beter te leren begrijpen.
Ze moeten net als de scheidsrechter vroeg uit de veren, als ze om 9u30 iemand
moeten zien en de afstand nogal ver is. De scheidsrechter kan zich bij koud weer
goed warm lopen, doch deze mensen staan langs de lijn en meestal op dezelfde
plaats.
Komen ze na de wedstrijd bij u binnen, stel ze dan voor aan de aanwezige
clubleden. Gewoonlijk kunt ge u rustig klaarmaken na de wedstrijd en ga dan zelf
kalm zitten en luister aandachtig naar hetgeen ze zeggen. Zoek geen
tegenstrijdigheden met vorige opleiders want ieder mens is toch verschillend en
de interpretatie van een reglement kan ook al eens genuanceerd zijn. Iedere
opleider geeft altijd ergens goede tips. Noteer ze en werk eraan, dan pas zult ge
zelf zien dat het op het veld beter gaat.
Maar bij ons in SOLEO hebben we nog meer voordelen bij onze opleiders. Ze
komen praktisch naar iedere activiteit en hebt ge problemen gehad, leg ze aan
hun voor en ze zullen met plezier antwoorden.
Ik zeg inderdaad “ze” want sinds korte tijd is onze vriend Frans Nieuwejaers ook
opleider bij het P.S.C. Antwerpen. Daar kunnen we alleen fier op zijn. Ik wens
hem langs deze weg dan ook proficiat en hoop van hem dat hij misschien in dit
blaadje een hoekje van de opleider vult met daarin een bespreking van actuele
problemen.
De jongeren onder ons zou ik willen zeggen: vraag de opleiders zoveel mogelijk en
tracht te doen hetgeen ze u voorstellen. Ge zult er zelf de vruchten van plukken
De oudere onder ons kennen de meeste opleiders en weten hen ook te waarderen.
Ze weten ook dat met hen wel te praten valt als ge’t maar beleefd en korrekt
doet.
Daarom vrienden allemaal, aanzie de opleiders niet als een boeman of kritikaster
maar als een oudere collega die u laat profiteren van zijn opgedane ervaring.
Want is het niet voor iedere opleider niet zijn grootste voldoening als hij kan
zeggen: “Voila die man heb ik opgeleid en nu fluit hij toch in hogere regione”.
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Gastspreker
Tijdens de ledenvergadering van Januari mochten wij voormalig
profvoetballer en huidig jeugdcoördinator van Lierse, Yves Serneels
ontvangen.
Yves is momenteel 37 jaar en heeft een
prachtige dochter van 4 jaar. Hij is
afkomstig uit Ourodenberg, een gehucht
van Aarschot. Yves is destijds beginnen
voetballen op een weiland, een veld met
veel putten, iets wat tegenwoordig niet
meer alledaags is voor de jeugd. Hij
voetbalde ook veel vanachter in den
"hof" zoals dat vroeger ging, vaak tot
ergernis van vader de duivenmelker en
de ruiten van het ouderlijke huis.
Het Begin
Hij is toen destijds beginnen voetballen
bij de lokale voetbalclub, Ourodenberg.
Ourodenberg was destijds actief in 4de nationale. Iets wat hem uit die
periode altijd is bijgebleven is een wedstrijd tegen Anderlecht. Daar speelde
toen een zeker Axel Merckx en vader Merckx maakte toen de opmerking "Ik
heb nog nooit gezien dat er in ne zandbak is gevoetbald". Iets wat de jeugd
goed moet beseffen hoe goed ze het nu wel niet hebben. Kunstgrasvelden
bestonden toen nog niet.
Bekende buren vanuit de streek van Yves zijn ondermeer: Dany Verlinden,
Erwin van den Bergh en Timmy Simons. Van goede grond gesproken.
Yves speelde tot en met de knapen bij Ourodenberg en ging dan naar Diest
(toen 2de nationale). Zijn trainer daar was toen huidig Anderlecht-coach
Ariël Jacobs.
Yves werd toen ook geselecteerd voor de nationale jeugdploeg. Zijn vaste
slaapmakker daar was toen Tjorven de Brul, welke later nog een mooie
periode meemaakte bij Club Brugge.
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Gastspreker
Lierse
Als enigste nationale jeugdspeler uit een ploeg van 2de nationale wekte hij
de interesse van Lierse. Yves ging daarop naar Lierse waar hij van 90-99 in
de A-kern verbleef.
Hij noemt die periode de mooiste uit zijn carrière. Profvoetballer zijn is het
mooiste beroep dat er is. Maar vooral mentaal is de overstap van de jeugd
naar een A-kern moeilijk. Vooral het feit dat je bij de jeugd vrienden bent
en bij een A-kern collega's. In het begin besef je zoiets nog niet goed. Ook
het fysieke aspect, de snelheid van uitvoering ligt veel hoger. Basisconditie
is zeer belangrijk. Doordat Yves het met de factoren in het begin moeilijk
had overweegde Yves om het na 1 jaar voor bekeken te houden. Maar het
was de toenmalige hulptrainer van Lierse Herman Helleputte die Yves
overtuigde om toch verder te gaan. Yves gaf daarop de raad mee aan de
jeugd, leer uit je fouten en probeer er sterker uit te komen. Hij zei daarop
ook dat bij aan de top komen moeilijk is, maar er blijven is nog moeilijker
is! Dat geldt ook voor ons geliefkoosde hobby.
Yves speelde daarop 10 jaar bij de A-kern van Lierse, goed voor een 300
wedstrijden in 1ste nationale. Vooral de Europese campagnes met Lierse
gaat hij nooit vergeten. De wedstrijden tegen Benfica, vooral in het stadion
van Benfica met 100.000 uitzinnige supporters zal hij nooit vergeten. Ook
de Champions League campagne met Lierse in 1997 is onvergetelijk! Lierse
zat toen in een groep met Monaco, Leverkussen en Sporting Lissabon. Het
stadion in Leverkussen is volgens hem een van de mooiste waar hij in
gespeeld heeft. Maar telkens wanneer Yves de Champions League hymne
hoort voor een wedstrijd, krijgt hij nog steeds kippenvel.
Het kampioenenjaar 96-97 is een jaar dat hij nooit zal vergeten. Onder
leiding van Eric Gerets pakte Lierse dat jaar verrassend de titel. In een
spannende strijd met Club Brugge. Dat het dat jaar enorm spannend was,
was ook voelbaar in de spelerskern. Zo kreeg het jong opkomend talent
Carl Hoefkens 3 weken voor de laatste wedstrijd nog een slag in het gezicht
van Bob Peeters. Omdat die volgens Bob iets te fel tackelde tijdens de
training. De wedstrijd die erop volgde verloor Lierse op STVV en zag het
Club Brugge terug naar de 1ste plaats wippen.
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Gastspreker
Dan volgde de voorlaatste wedstrijd van het seizoen en die wedstrijd zal
Yves altijd bijblijven. Lierse moest thuis tegen Genk, Club moest naar
Antwerp. Tijdens de rust stond Club 1-0 achter en Lierse 1-2 achter. Maar
in de 2de helft kantelde de wedstrijd helemaal. Yves maakte de
verlossende 3-2, wellicht het allerbelangrijkste doelpunt uit zijn carrière en
Lierse won de partij met 5-2. Doordat Antwerp met 2-1 won tegen Club
Brugge wipte Lierse terug naar de 1ste plaats. De emoties die toen
losbarstte op het Lisp zijn onvergetelijk.
Toen Lierse voor hun allerlaatste wedstrijd naar Standard moest, leek het
wel of heel Lier in Luik aanwezig was. De adrenaline bij de spelers was zo
groot dat het niet kon mislopen.0-3 en Lierse kampioen! De terugreis naar
Lier en de aankomst in Lier zijn onvergetelijk! Lier vierde toen een heel
week feest!
Vervolg spelerscarrière
Na toen 10 jaar Lierse maakte Yves in „99 de overstap naar Westerlo, waar
hij 3 seizoenen verbleef. in 2001 won hij met Westerlo de Beker door in de
finale Lommel te verslagen met 1-0. Yves kan dus terugblikken op 1
landstitel en 2 Bekers.
Maar in zijn laatste seizoen bij Westerlo liep Yves een zware liesblessure
op. Hij zat 8 maanden aan de kant en zou zijn oude niveau niet meer
halen.
Hij ging dan nog een jaar bij 2de nationaler Denderleeuw spelen. Maar hij
zou niet meer hetzelfde niveau halen. Daarom hield hij het op 30-jarige
leeftijd voor bekeken als profvoetballer.
Trainerscarière
Na het jaar dat hij bij Denderleeuw verbleef kwam Yves bij Dessel terecht.
Als 30-jarige was hij daar de jongste trainer ooit. Toch slaagde hij erin
Dessel 3 jaar op rij in 2de nationale te houden.
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Daarna kwam hij bij Berchem terecht. Daar verbleef hij maar 3 maanden,
hij kwam in een reeks terecht die voor hem onbekend was. Ook de spelers
kende hij niet. Na 3 maanden werd hij bedankt voor bewezen diensten.
Toen Yves 22 jaar was en actief speler was bij Lierse, was hij ook al eens 4
jaar trainer van 4de provincialer Stade Haacht. Hij combineerde die job
destijds als speler en heeft er toen veel geleerd. Al doende leer je uit je
fouten. Toen hij speler was bij Westerlo, was hij ook trainer bij Booischot.
Na zijn periode bij Berchem volgde Yves zijn Pro-license trainerscursus. Om
toch nog actief te blijven in het voetbal speelde hij dat jaar (2007) nog bij
4de provincialer Booischot. Hij slaagde er mee in Booischot via de
eindronde naar 3de provinciale te brengen.
Jeugdcoördinator Lierse
Begin 2008 werd Yves aangesteld als Jeugdcoördinator van Lierse. In het
begin combineerde hij die job nog met een administratieve functie bij een
golfclub. Maar sinds dit seizoen is hij fulltime op Lierse aanwezig.
Er komt veel kijken bij deze job, toch doet hij dit met heel veel plezier. Hij
werkt terug met mensen samen waarmee hij vroeger heeft samen gewerkt.
Neel De Ceuleneer, Helleputte, Van Meir, ... om er maar een paar op te
noemen.
Hij vind het vooral prachtig om de evolutie en de eerlijkheid van de
kinderen te zien. Zo proberen ze ook individuele trainingen in te lassen en
proberen ze zo dat iedereen hun streefpunten haalt.
De school blijft prioriteit nr.1! Iedere school waarvan een leerling spelende
is bij Lierse krijgt in het begin van het jaar een brief waarin staat wanneer
er problemen moesten zijn met schoolresultaten of houding, de club
hiervan op de hoogte wordt gebracht. Toch vindt Yves dat de
samenwerking met de scholen nog beter moet. Er is hier nog een
achterstand i.v.m. met andere clubs zoals: Club Brugge en Genk.
Verder wordt de jeugd op Lierse ook discipline aangebracht. Wanneer
spelers en ouders zich misdragen tegenover scheidsrechters, mede of
tegenspelers, publiek,.. worden ze op het matje geroepen en volgen er
eventuele sancties.
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Het is de bedoeling dat men de jeugd "harder" maakt en "ontgroent" naar
de top toe.
Yves zijn dagen zijn altijd goed gevuld. Enkel vrijdagavond
zondagnamiddag probeert hij vrij te houden voor zijn gezin.

en

Positieve en negatieve ervaringen
Zijn beste wedstrijd ooit die Yves gespeeld heeft is volgens hem tegen
Gilles de Bilde, destijds speler bij Eendracht Aalst. De Bilde had net de
gouden schoen gewonnen, maar werd tijdens de wedstrijd tegen Lierse uit
de wedstrijd gehouden door Yves. De Bilde maakte tijdens die wedstrijd
amper 13 balcontacten. Yves kreeg veel lovende commentaar in de pers.
Hetgeen Yves ontgoocheld heeft is dat hij een transfer naar Genk heeft
gemist.
Ook zijn zware liesblessure waarna hij nooit meer op zijn oude niveau kon
terugkeren is een smet op zijn mooie carrière.
Maar hetgeen hij het meest door was aangedaan was tijdens een wedstrijd
met Westerlo tegen Lokeren. Yves speelde een bal te kort terug naar de
doelman en Westerlo verloor de wedstrijd met 0-1 tegen Lokeren. Hij werd
toen in de pers genoemd in een omkoopschandaal. Waar helemaal niets
van aan was. De invloed van de pers is te groot geworden.
Relaties met scheidsrechters
Yves heeft in zijn lange carrière slechts éénmaal een rode kaart gekregen,
in zijn laatste seizoen bij Denderleeuw. Hij heeft enorm veel respect voor
het werk van de scheidsrechters en probeert dit ook naar de jeugd van
Lierse over te brengen. Volgens hem is een goede scheidsrechter simpel
maar goed, iemand die zijn voeten op de grond houdt. Paul Allaerts is zijn
favoriete scheidsrechter. Verder vind hij het prachtig hoe De Bleeckere
presteert op internationaal niveau. Een voorbeeld voor veel jongeren!
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Gerets
Tot slot blikte Yves nog terug op de beste trainer die hij volgens hem ooit
heeft gehad. Eric Gerets was een prachtige trainer en ook een goed
psycholoog. Iets wat elke toptrainer heeft. Toen Gerets pas werd
aangesteld bij Lierse kwam hij Yves tegen op het toilet. Gerets sprak tegen
Yves onder 4 ogen en zei tegen hem "volgens mij loop jij niet graag, werk
daar dit jaar maar goed aan". Gerets had blijkbaar al maanden op
voorhand zijn huiswerk voorbereid en alle minpunten van de spelers
opgezocht.
Ook een anekdote van Yves dat hij nooit zal vergeten is tijdens een
wedstrijdbespreking op een vrijdag, daags voor een wedstrijd op Germinal
Ekeren. Yves moest tijdens die wedstrijd Ekerenspits Milosevic uit de
wedstrijd houden. Om Yves te stimuleren moest hij van Gerets een A4 blad
in 6 stukken scheuren. Op elk stuk Milosevic schrijven en dit vervolgens
opproppen en opeten. Om maar te zeggen wat voor impact Gerets had en
hoe hij een speler beter kon maken.
Tot op heden heeft Gerets overal waar hij geweest is knappe resultaten
neergezet. Yves is dan ook trots dat hij tijdens zijn stage voor zijn Prolicense trainerscursus stage mocht doen bij Gerets toen hij trainer was bij
het Turkse Galatasaray.

Yves wenste daarop Soleo te bedanken voor de uitnodiging en werd door
Voorzitter Marc nog bedankt met een aandenken!
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Woking

In het verlengde Pinksterweekend van 22 mei maken we de overtocht over
het kanaal en brengen we opnieuw een bezoek aan onze vrienden van
Woking.
We verblijven in het, op +/- 8km van Woking, gelegen dorpje Cobham.
Daar overnachten we in het plaatselijke
HILTON HOTEL. Dit hotel ligt vlakbij het
bruisende centrum van de stad. Alle
kamers zijn voorzien van; Airco – Bad of
douche – Badjas – Krant – Bureau –
Haardroger – Strijkplank – TV met
filmnet.
In of nabij het ressort kan men gebruik
maken van een binnenzwembad – jacuzzi
– gym/fitnessfaciliteiten – sauna – tuin.

Programma:
Zaterdag 22/05

Vertrek aan de Tramweglei in Lier om +/- 6u30
Uiteraard zal de autobus iets vroeger aanwezig zijn om de bagage in te laden.
Indien onze collega’s van Waso en Menen ons vergezellen, zullen we deze op
af te spreken locaties opladen vooraleer koers te zetten naar Dover.
Inschepen Calais omstreeks 10.30u.
Vertrek richting Calais voor de overtocht (75min ) per boot naar Dover met
P& O Ferries.
Vrij middagmaal & bezoek aan Guildford, een pittoresk historisch stadje.
Daarna vertrek naar het Hilton Hotel in Cobham.
Installatie op de kamers. Avondmaal & vrije avond in de bar.
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Woking
Zondag 23/05

Ontbijtbuffet.
In de voormiddag Bezoek aan het “Brooklands” Museum (oude race wagens).
In de namiddag: Tornooi SOLEO – WOKING REFS & LOCAL VETS.
Daarna verbroedering met de vrienden van WOKING.

Maandag 24/05

Ontbijtbuffet.
Vertrek naar LONDEN & vrije tijd in het centrum.
Evt. bezoek aan het WEMBLEY STADION.
Om 15u vertrek naar DOVER voor de overtocht naar België.
Aankomst in Lier +/- 23u.

Prijs: 160€ / persoon

Voorschot van 100€/pers. op rekening 413-8160261-96 van
K.SOLEO

Autocars DE POLDER uit Antwerpen zorgt voor het
vervoer naar & van Groot-Brittannië. Alle autocars
hebben alle standaardvoorzieningen zoals; een
toilet, airconditioning, video, bar en verstelbare
zetels.
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Voetbal
Verslag Mol – Soleo (SVPA)
Eindelijk nog eens een wedstrijd voor de voetballers van Soleo. Na de afgelasting
van twee weken geleden tegen Genk konden de voetballers zich volledig storten
op de wedstrijd tegen Mol. We speelden dus onze tweede wedstrijd voor de SVPAbeker. Vorige wedstrijd wonnen we tegen Mechelen met het kleinste verschil, dus
wilden we een goede reeks neerzetten en deze wedstrijd ook winnen.
We konden deze wedstrijd niet beginnen zonder eerst een minuut stilte te houden.
Deze minuut stilte was voor een vroeger bestuurslid van Soleo. Jean-Louis
Bosschem was zopas overleden.
Na deze minuut stilte begon Soleo het beste aan de wedstrijd. Al na 5 minuten
scoorden we een doelpunt. David van Santfoort trapte langs rechts een voorzet,
de keeper greep volledig naast de bal, daar stond Tom Wagemans aan de tweede
paal helemaal vrij en die knalde hem makkelijk binnen. Een goed begin voor Soleo
en 0-1.
5 minuten later was Soleo opnieuw gevaarlijk. We mochten een vrije trap nemen
op een gevaarlijke plaats, een meter of twee buiten het strafschopgebied. Er werd
een subtiel pasje gegeven naar een speler van Soleo en die besloot op de voet van
de keeper. Jammer, net geen 0-2! Dat zou wat geweest zijn.
Een minuut na deze vrije trap kwam Soleo weer opzetten. Soleo was die avond
echt in topvorm en nam heel de wedstrijd in handen. Yannick De Haes gaf een
steekpas op David, die op snelheid alleen op de keeper afging en beheerst
afmaakte. 0-2 dankzij David, die zeer goed speelde.
Na deze goal kwam Mol toch wel voor de eerste keer gevaarlijk opzetten. Hun
aanvaller stond oog in oog met Sebastiaan, maar de aanvaller trapte hem twintig
centimeter naast de paal. Soleo kwam goed weg, anders werd het1-2. Dan kwam
Mol misschien terug in de wedstrijd.
Na deze fase was het weer even wachten op de volgende aanval van Soleo. Een
steekpas op David, die een voorzet gaf aan Maarten. Maarten die de bal net te ver
van de voet liet schieten en keeper pakte hem zeer simpel.
5 minuten later was het een moment voor GWENDA (zie dat we u niet vergeten
Gwenda). Tom bleef liggen en onze verzorgster moest in actie komen. Ze liep het
veld op en verzorgde Tom zeer goed zodat hij daarna terug speelklaar was.
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We speelden bijna een half uurtje en Mol kwam nog eens opzetten. Weer alleen
voor de neus van Sebastiaan! De aanvaller besloot onze doelman te lobben, maar
de bal ging ook over het doel. Mol bleef zoeken naar de 1-2.
Na 33 minuten voetballen was er een zeer gevaarlijke aanval van Mol, maar onze
keeper Sebastiaan deed het bijzonder goed. Hij pakte de bal en zo bleef het toch
nog 0-2 voor Soleo.
Een minuutje later scoorde Jannick Vonk. Spijtig genoeg in eigen doel! Hij kon er
niet veel aan doen. Gevaarlijke aanval op rechts, een strakke voorzet en in de rug
van Jannick een inlopende aanvaller. Jannick zette er zijn voet tegen om te
verdedigen, maar jammer genoeg ging bal in eigen doel. 1-2 en daar gingen we
ook mee rusten.
Rust: rusten doen we met een voorsprong. Een voorsprong die zeer verdient was.
We voeren een aantal wissels door. Nick Van Den Heuvel i.p.v. Filip De Wachter,
Mathias Raeymaekers i.p.v. Jérémy Schlenker en Dieter Janssens i.p.v. Ruben
Wyns. Zij moesten de voorsprong zien vast te houden.
Weeral begon Soleo goed aan de tweede helft. Maarten brak door, hij ging alleen
op de keeper af en werd foutief gestopt. Vrije trap op een zeer gevaarlijke plaats.
De bal werd getrapt en op de lat. Het zat even niet mee voor Soleo.
We waren 3 minuten bezig in de tweede helft. Een fout van Tom en dus een vrije
trap voor Mol. De vrije trap werd genomen. De bal werd direct op doel getrapt en
dat had onze keeper niet verwacht. Hij gaat boven Sebastiaan in doel. 2-2 en de
wedstrijd kon terug opnieuw beginnen.
We waren zes minuten bezig in de tweede helft. Maarten spurtte langs de flank.
Maarten knalde op doel, de bal ging net voorlangs. Dieter kon de bal niet meer
binnenhouden en inworp voor Mol.
Later volgden nog een paar schoten van Maarten. Direct daarna was er een kans
voor Mol, maar zij besloten op onze zeer goede keeper. Het debuut van
Sebastiaan en hij deed het echt geweldig.
De wedstrijd ging goed op en neer. Weeral kwam Soleo. Voorzet van Maarten,
maar jammer genoeg kon niemand bij de bal. Mol dan maar in de aanval. De
aanvaller van Mol dribbelde tussen 2 man en knalde de bal superhard hoog in het
doel. Sebastiaan had geen verhaal tegen dit schot en Soleo stond 3-2 achter.
Soleo liet de kop niet hangen en wou deze wedstrijd winnen.
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Voetbal
Jammer, Soleo vocht voor de overwinning en Soleo ging vol voor de aanval.
Jammer, dat Soleo dan toch nog 4-2 achterkomt.
Vanaf dit laatste doelpunt begon de frustratie bij de spelers hoog op te lopen.
Iedereen begon op iedereen zijn gedacht te zeggen, maar ondanks dat bleven we
goed spelen. Spijtig genoeg liepen we tegen die 2 dodelijke counters. Ondanks dat
speelde Dieter zeer goed en probeerde alle foutjes van de verdediging op te
lossen. We merkten ook na de wissel met Mathias dat er meer snelheid vooraan
kwam maar dit kon niet worden uitgebuit naar doelpunten.
Eindstand 4-2
Laten we deze wedstrijd, maar snel vergeten. 0-2 voorkomen en dit uit handen
geven is natuurlijk zeer zuur. Jammer dat we er niets meer aan kunnen
veranderen. Het enige dat me bij blijft als verslaggever is dat Soleo zowel beker
Leenen als voor SVPA nu altijd de rust in ging met een voorsprong en ook dat
Soleo 2 of meer doelpunten moet slikken. Jammer genoeg heeft Soleo verloren,
maar binnen 2 weken kunnen we dat terug neerzetten tegen Turnhout op de
velden van Hooikt. Hopelijk zijn we dan weer talrijk en met een zeer getalenteerde
ploeg.
Verslaggever: Dieter Janssens en Mathias Raeymaekers
Speelden mee voor Soleo:
Jens Beirinckx, Zino Daniëls, Yannick De Haes, Filip De Wachter, Maarten
Geeraert, Dieter Janssens, Sebastiaan Leys, Mathias Raeymaekers, Nick Van
Den Heuvel, David Van Santfoort, Jannick Vonk, Tom Wagemans, Ruben
Wyns en Jérémy Schlenker.
Trainer: Marc Leysen
Afgevaardigde: Koen Geeraert
Verzorgster: Gwenda Gaublomme
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JeePee
60 jaar, half kaal, sterk bijziend, maar o zo jong van geest, lijf en
leden
Op zondag 07/02 ben ik als AR2 aangeduid voor de wedstrijd Bevel – Booischot in
de 4de provenciale C. Zoals altijd ben ik stipt één uur voor de wedstrijd aanwezig.
Om 14u20 is noch de scheidsrechter, noch de AR1 aangekomen. Ik ga dan maar
alleen het terrein inspecteren. Na een microscopisch correcte controle, begin ik
met het nazicht van het wedstrijdblad. Ondertussen is de AR1 dan toch al
gearriveerd.
Uit voorzorg vragen wij aan de afgevaardigde van de bezoekende ploeg en in
tweede orde aan de terreinafgevaardigde, of zij voor een vervangende AR2
kunnen
zorgen.
Zoals
meestal
ontlopen
beide
ploegen
nu
hun
verantwoordelijkheid.
De fondant chocolade van mijne maat, Rwandees van oorsprong, is ondertussen
stilaan veranderd in melkchocolade. Nadat ik een kleine opwarming heb gedaan,
beslissen wij in onderling overleg, dat ik als AR2 best de wedstrijdleiding zal
overnemen, kwestie van na de wedstrijd niet te blijven zitten met witte chocolade.
Na de controle van de schoenen en kledij, nodig ik beide kapiteins uit voor
ondertekening van het scheidsrechtersblad. Ik vraag begrip en respect voor de
situatie, maar spreek ook hardere taal. Die‟n ouwe grijze heeft dezelfde kleur van
kaarten bij als de aangeduide scheidsrechter en hij zal niet aarzelen ze te
gebruiken. Tegenspraak en protest op buitenspelsituaties aan de zijde zonder AR
worden onmiddellijk beloond met een gele kaart.
De wedstrijd zelf verloopt vrij sportief en zonder problemen. Een kwartier voor het
einde is het nog altijd 0-0. De bezoekende ploeg begint dan stilaan met het
beroemde “tijd winnen” . Thuissupporters roepen mij van alle kanten toe om toch
maar genoeg te laten overspelen. Een verdediger van Booischot voelt de bui al
hangen en komt bij mij bepleiten dat zij toch niet aan “tijdroven” hebben gedaan.
Na zes minuten extra te hebben laten spelen, waarin niets meer gebeurd, beëindig
ik met een goed gevoel de wedstrijd. In de kleedkamer gekomen, stel ik met
plezier vast dat de fondant chocolade bij mijne maat is teruggekeerd. De frieten,
de biefstuk en de pinten smaakten achteraf dubbel zo goed, want uiteindelijk
moesten wij met twee verzetten wat voorzien was voor drie.
Uw trouwe dienaar,
Jean-Pierre
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Quiz
REGLEMENTENQUIZ JANUARI 2010

1.

Een ploeg begint de wedstrijd met 10 spelers. Op het scheidsrechtersblad zijn geen
wisselspelers ingeschreven. Na 5’ kwetst een speler zich en hij moet het speelveld
definitief verlaten. Even later komen 2 spelers van die ploeg aan. Hoeveel van die 2
mogen er nog meespelen?
A) Geen enkele.
B) 1
C) 2

2.

Terwijl de bal in het spel is slaat een doelverdediger een tegenstrever. Beide spelers
staan in het gebied dat begrensd wordt door de doellijn en doelnetten. De Sr
onderbreekt het spel en sluit de doelverdediger uit. Hoe zal het spel worden hernomen?
A) ORVS op de lijn van het doelgebied.
B) Strafschop.
C) Scheidsrechtersbal op de plaats van de bal bij onderbreking, uitgezonderd in
het doelgebied.

3.

Een misnoegd vervangen speler staat buiten het speelveld en geeft een tegenstander,
die zich op het speelveld verplaatst een trap.De scheidsrechter onderbreekt het spel,
sluit de overtreder uit en laat het spel hervatten met:
A) een directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van het slachtoffer.
B) een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van het slachtoffer.
C) een indirecte vrije trap op de plaats waar de bal bij de spelonderbreking was.

4.

Tijdens de normale wedstrijdduur moet een strafschop hernomen worden. Mag deze
door een ploegmaat van de speler die eerst trapte, genomen worden?
...............................................

5.

Hoe moet de SR optreden bij volgende strafschopgevallen? Medespeler van de
strafschopnemer komt te vroeg in het strafschopgebied.
A) Er wordt rechtstreeks een doelpunt aangetekend.
...............................................
B) De bal komt van de doelman rechtstreeks bij de strafschopnemer.
...............................................
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Quiz
6.

Een inworpnemer gooit de bal reglementair en rechtstreeks in eigen doel. De
scheidsrechter zal …
A) een doelschop toekennen.
B) het doelpunt goedkeuren.
C) het doelpunt afkeuren en het spel laten hervatten met een hoekschop.

7.

Bij het nemen van een strafschop, tussen het fluitsignaal en het trappen, werpt een
tegenstander met modder op de strafschopnemer. Deze onderbreekt zijn spelactie niet
en trapt de bal in de hoek van het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
A) SR keurt het doelpunt goed en sluit de dader uit.
B) SR keurt het doelpunt goed en toont de gele kaart aan de dader
C) SR laat de strafschop hernemen en sluit de dader uit.

8.

Tijdens een officiële wedstrijd van eerste ploegen wil ploeg A een vervanging
doorvoeren. De scheidsrechter maakt de kapitein erop attent dat het om een vierde
vervanging gaat. Toch eist deze dat de vervanging doorgaat. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
A) SR laat de vervanging doorgaan en stelt een verslag op.
B) SR laat de vervanging doorgaan nadat hij de kapitein van de tegenpartij
heeft ingelicht.
C) SR laat de vervaging doorgaan, laat het spel hervatten en staakt
onmiddellijk de wedstrijd.

9.

Een assistent signaleert dat de bal over de zijlijn buiten is. Alvorens de scheidsrechter
fluit, slaat een verdediger in zijn eigen strafschopgebied een aanvaller tegen het hoofd.
Wat moet de scheidsrechter beslissen?
A) Uitsluiting van de verdediger en strafschop voor de tegenpartij.
B) Uitsluiting van de verdediger en inworp.

10.

Mag een aanvaller vrijwillig het speelveld verlaten om een buitenspelpositie te
voorkomen?
...............................................
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Opleiders
Wanneer is handspel strafbaar?
Vaststelling
Voor velen is er geen onderscheid. Als een speler tijdens het spel de bal met de handen
raakt, wordt dikwijls “handspel “ geroepen. Dit resulteert in frustraties en onbegrip als de
scheidsrechter het spel niet onderbreekt.
Ook is er soms onenigheid over de juiste disciplinaire sanctie.
Wat zegt ons de spelregel?
In de “Regels van het voetbalspel” is er enkel sprake van handspel in regel XII :
overtredingen en onsportief gedrag
Een directe vrije schop (strafschop) wordt toegekend aan de tegenpartij indien een
speler één van de volgende overtredingen begaat.
Onder punt 4:
OPZETTELIJK de bal met de hand of arm speelt (dit geldt niet voor de doelverdediger
binnen zijn eigen strafschopgebied.
OPZETTELIJK is hier het cruciale woord!
Hierbij enkele richtlijnen die de scheidsrechters kunnen helpen bij de interpretatie om de juiste
beslissing te nemen.
Er i s GEEN FOUT in volgende gevallen:
 De bal vliegt naar de hand. De hand of arm doet geen beweging naar de bal.
 Wanneer de speler loopt of springt (in de hoogte of naar voor) is er steeds een
gesynchroniseerde beweging van de armen. Er is zelfs een grotere beweging van de
armen als de speler hoger of verder wilt springen. Wordt bij deze actie de arm of hand
aangeschoten, zonder de aan de gang zijnde natuurlijke beweging te veranderen, is er
geen sprake van handspel. Zelfs al ziet het er zo uit dat de hand naar de bal gaat.
 Een speler die al vallend, onvrijwillig de bal raakt, begaat eveneens geen overtreding.
 Er is ook geen opzettelijk handspel wanneer de speler de bal tegen eigen hand
aanschiet.
 Er is ook geen overtreding wanneer een speler in een reflexbeweging het aangezicht
en/of de onderbuik wil beschermen. Komt door de beweging de arm of de hand in
contact met de bal, is er naar de letter van de spelregel handspel, zelfs al is de
beweging instinctief. Het excuus van lichaamsbescherming is natuurlijke niet van
toepassing als de bal van op redelijke afstand komt. Echter bij het opstellen van de
muur, wanneer de spelers een beschermende houding aannemen, en de bal wijkt af op
een hand of arm, is er geen spraken van handspel.

20

Opleiders
Er is WEL FOUT in volgende gevallen:
 De arm of de hand doet opzettelijk een beweging naar de bal.
 De speler die zijn armen abnormaal spreidt om de schiethoek te verkleinen.
Disciplinaire sancties bij handspel
Normaler wijze krijgt een speler voor opzettelijk handspel geen disciplinaire sanctie. Hij krijgt
enkel een directe vrije schop (of strafschop) tegen.
Een speler zal wel een GELE KAART krijgen, als hij:
 vrijwillig en openlijk de bal met de hand speelt om te verhinderen dat een tegenstrever,
in het bezit van de bal komt en hierdoor een beloftevolle aanval onderbroken wordt.
 probeert een doelpunt aan te tekenen door de bal opzettelijk met de hand te spelen.
 de bal uit het doel tracht te slaan om een doelpunt te voorkomen, maar de bal toch in
doel gaat.
 steeds weer de bal opzettelijk met de hand speelt, of duidelijk onsportief gedrag.
Een speler zal een RODE KAART krijgen, als hij:



de bal opzettelijk speelt en zo een duidelijke scoringskans zou ontnemen.
de bal opzettelijk uit eigen doel slaat, om een doelpunt te verhinderen.
De opleiders
Antwoorden reglementenquiz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 (men mag aanvullen tot 11)
Scheidsrechtersbal op de plaats van de bal bij onderbreking, uitgezonderd
in het doelgebied
ORVS op de plaats waar de bal was bij de spelonderbreking
Ja
A) Strafschop hernemen
B) ORVS op de plaats van te vroeg inkomen
Het doelpunt afkeuren en laten hernemen met hoekschop
Sr keurt het doelpunt goed en sluit de dader uit
Sr laat de vervanging doorgaan, laat het spel hervatten en staakt
onmiddellijk de wedstrijd
Uitsluiting van de verdediger en strafschop
Ja

De redactie heeft vorige week grote kuis gehouden in zijn
computerbestanden. De grote kuis is echter een beetje uit de hand
gelopen. De standen in de quiz zullen daardoor deze maand op de website
verschijnen. Excuses daarvoor!
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Activiteiten

Voetbal
Op 5 maart spelen we tegen de collega‟s
van Herentals. De wedstrijd gaat door op
de terreinen van KFC Bevel. We
verzamelen in de kleedkamer om 19u30.
Ook de supporters mogen talrijk hun
vedetten
komen
aanmoedigen.
De
wedstrijd start om 20.30u.

Voetbal
Op 19 maart spelen we tegen de
collega‟s van Genk. De wedstrijd gaat
door op de terreinen van KFC Nijlen.
We verzamelen in de kleedkamer om
19u30. Ook de supporters mogen
talrijk
hun
vedetten
komen
aanmoedigen. De wedstrijd start om
20.30u.

Trainingen
Iedere woensdag kan U gaan trainen op
de piste in Duffel. De training start om
20u stipt. De deelnemers worden dan ook
om 19u45 in de kleedkamer verwacht.
De trainingen worden geleid door Dirk
Gilon.
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Kalender
Kon. SOLEO

PSCA

Februari 2010

Februari 2010

22
26

23

Bestuursvergadering
Ledenvergadering

27

1A-1-7A(gedeeltelijk)jongerengroep
SR lichting okt „08

Maart

2010

Maart

2010

5

Soleo – Herentals
te Bevel
Soleo – Genk te Nijlen
Bestuursvergadering
Ledenvergadering

1
13
16
23
26

2+3
SR lichting okt „09
1A-1-7A(gedeeltelijk)
4+5+6
7A

19
23
26
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