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VOORWOORD
Beste leden en mede collega refs,
Eerst en vooral, wil ik jullie, en in naam van ons hele bestuur, een heel Gelukkig
Nieuwjaar wensen, met voorop een goeie gezondheid. Op sportief vlak, natuurlijk
enkel maar topwedstrijden, leuke & leerrijke ervaringen, en uiteraard, gespaard
van blessures.
Hopelijk heeft de korte winterbreak, jullie enorm deugd gedaan, en hebben jullie
genoten van de eindejaarsfeesten met vrienden en familie. Voor sommigen van
jullie liggen de eerste wedstrijden van het nieuwe jaar reeds achter de rug, of
voor anderen komen die er vlug aan. De tweede seizoenshelft is vaak ook de
periode met de leukste wedstrijden, de matchen met inzet, duels voor de
kampioenstitel of voor een eindronde ticket, dus ook voor ons de leukste
wedstrijden, waar ook wij als refs of als assistenten ook op ons best dienen te
zijn.
Maar voor we zover zijn, nodig ik jullie alvast uit op onze jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie, waar we iedereen graag op verwelkomen, ook voor jullie
partners & kinderen. Namens het bestuur, bieden we jullie dan ook graag een
hapje en een drankje aan, zodanig dat we samen kunnen klinken op het nieuwe
jaar. Dus kom zeker af op Vrijdag 17 Januari 2020 in ons clublokaal.
Zoals ik reeds een paar keer vermeld heb, blijf ik er ook voor jullie zijn, als jullie
met vragen zitten of een moeilijke match achter de rug hebben. Weet dat mijn
spreekwoordelijke deur altijd voor jullie openstaat. Een van mijn voornemens, als
voorzitter, is om jullie persoonlijk proberen eens te bezoeken op jullie matchen,
dit wordt geen gemakkelijke opgave maar ik zal toch mijn uiterste best doen om
jullie allemaal eens aan de slag te zien.

Hopelijk mag ik jullie verwelkomen, op onze nieuwjaarsreceptie op 17 Januari,
maar voorlopig wens ik jullie alvast veel succes toe, tijdens de tweede
seizoenshelft. #wearekvsipo!!!!
Gelukkig Nieuwjaar, Beste Wensen voor jullie, en jullie familie, vrienden!
Kristof

LEDENVERGADERING

Jullie voorzitter,
Kristof

Vrijdag 17 Januari 2020
Start om 20u00 in clublokaal
De Gouden Hoorn
Brugseweg 89 , 8900 IEPER
Op de agenda:
Openingswoord
Onderrichtingen BA W Vl
Nieuwjaarsreceptie

LEDENVERGADERING
FEBRUARI 2020
Zoals reeds vermeld in het vorige nummer (December 2019), staat er op de
ledenvergadering van Februari 2020, de tweede en laatste verplichte cursus van
dit voetbal seizoen op het progamma.
Tijdens deze tweede verplichte cursus, zullen we samen, terug enkele belangrijke
aspecten van arbitrage verder toelichten. De vorige cursus was alvast leerrijk
voor ons allemaal, en de unieke gelegenheid om onze verschillende visies te delen
en ervoor te zorgen dat we allemaal op dezelfde lijn zitten, qua nieuwe regels of
belangrijke onderdelen van het spel. Ook tijdens deze ledenvergadering zullen er
aanwezigheden worden genoteerd.
Plaats dus alvast Vrijdag 21 Februari 2020 in jullie agenda.

UITGELICHT
Collega’s,
Enkele punten van het Bureau Arbitrage waar wij toch vragen om ook rekening
mee te houden, of die interessant kunnen zijn voor jullie:

•

Het BA WVL vraagt dat de refs correcter zijn in het aanvragen van hun verlof. Het
regent de laatste dagen weer last minute afzeggingen.

•

Loonverlies bij het verschijnen voor het PC moet steeds voorafgaandelijk aan het
secretariaat gemeld te worden.

•

Het (niet) geven van een rode kaart aan een team official is een Key Moment.

BEZOEK PASCAL ENGELS
Tijdens de ledenvergadering van December, hadden we het plezier en het genoegen om
onze voorzitter van de provincie West-Vlaanderen, Dhr. Pascal Engels te mogen
ontvangen.
Pascal gaf ons gedurende zijn boeiende presentatie wat meer informatie of welke
richting onze provincie uit wil gaan over de komende jaren / voetbal seizoenen; welke
doelen hij graag, samen met de vriendenkringen wenst te bereiken, alsook welke
waarden hij belangrijk vindt in de moderne arbitrage. Daarnaast nam hij ook de tijd om
ons uit te leggen welke visie het PSC heeft betreffende de verschillende vriendenkringen
in onze provincie.
Graag wil ik Pascal nogmaals bedanken voor zijn aanwezigheid op onze vergadering,
alsook voor zijn presentatie. Iedereen was er over eens dat dit heel interessant en
leerrijk was voor iedereen aanwezig.

REFEREE COÖRDINATOR
Tijdens de presentatie van Pascal, vorige maand, kwam het project van Referee
Coördinator al even ter sprake.
Graag geef ik jullie alvast wat meer informatie betreffende dit project, en hopelijk kan ik
alvast op jullie hulp rekenen om dit mooie en ambitieuze project ook in onze regio &
vriendenkring om te zette in een succesvol verhaal.
Project
De hoofdbedoeling van dit project is uiteindelijk om, via deze manier een pak nieuwe
scheidsrechters aan te trekken. Het is zo dat op dit moment reeds een aantal (jeugd)
spelers of andere jongeren en volwassen, ieder weekend, één of meerdere
jeugdwedstrijden voor hun rekening nemen (van U6 tot U13). In een eerste fase gaan we
proberen om 1 persoon verantwoordelijk te maken voor de organisatie, opvolging en
evaluatie van deze jeugdscheidsrechters, de zogenaamde Referee Ambassador.
De eerste taak van de RC (Referee Coördinator) zal er dus in bestaan, om in eerste
instantie, deze RA te vinden binnen iedere club, of ook de clubs warm te maken om een
RA aan te duiden binnen hun organisatie. In geval dat de RA een jonge of getalenteerde
ref binnen zijn club aanwezig heeft, brengt hij de RC hiervan op de hoogte, waardoor we
hij of zij kunnen warm maken als officieel scheidsrechter bij Voetbal Vlaanderen; KBVB.
Bedoeling
Zoals reeds aangegeven, is de uiteindelijke bedoeling van dit project om meer
gemotiveerde, jonge refs, warm te maken voor onze prachtige hobby / passie; aangezien
de huidige manier om nieuwe refs aan te trekken.
Op deze manier kunnen de jonge refs deelnemen aan ‘Ref -in-one-day, en vlugger
doorstromen naar de U 15 reeksen; want de basis kunnen ze al (fluitsignaal, aangeven
van in & uit, korners & doeltrappen, etc.).
Dit project is reeds actief in alle andere provincies, en waar zijn succes reeds bewezen is.
In onze provincie is dit project ook al actief in Oostkamp, waar Richard Doeven, van de
Oostendse vriendenkring daar de leiding op zich heeft genomen.
Jullie hulp
Ik heb besloten om dit project voor mijn rekening te nemen, omdat ik geloof in dit
project, en omdat we zo ook als vriendenkring en als scheidsrechters, beter kunnen
samen werken met alle verschillende ploegen binnen onze regio; dus ook het respect
tussen refs en voetbalploegen kunnen verhogen.
Graag reken ik ook op jullie hulp. Jullie zijn allemaal aangesloten of goed thuis bij de één
of andere club binnen onze regio. Mochten jullie weten dat of er al in aantal clubs, zo’n
project; of deels, georganiseerd wordt, of als jullie personen kennen binnen een aantal
ploegen die hieraan zeker willen meewerken, dan mogen jullie mij dit zeker laten weten.
Alvast bedankt voor jullie hulp.

PRONOSTIEK
Het klassement in de pronostiek is lichtjes veranderd maar blijft toch heel dicht en
spannend. De meet is nog niet in zicht, en iedereen is nog in de running om op het einde
van het seizoen de winnaar te worden, en dus ook te de eer om zich of haarzelf
gedurende een heel jaar; de beste voetbalkenner binnen onze vriendenkring te noemen.
Hieronder zoals gewoonlijk het volledige klassement, de resultaten van December en
uiteraard reeds de pronostiek van Januari.
Naam

PRONOSTIEK 2019_2020
Sep Okt Nov Dec Totaal

dec/19
Naam

1 Declercq Kristof

24

21

25

12

82

2 Vandevelde Floris

18

23

30

9

80

3 Latruwe Sven

19

31

8

16

74

4 Vanthomme Geert

29

26

6

10

71

Wydaeghe Bjorn

16

5 Gevaert Marc

19

36

6

7

68

4 Declercq Kristof

12

6 Weyne Franky

0

38

27

0

65

5 Vanthomme Geert

10

7 Rommelaere Willy

7

30

9

18

64

6 Vandevelde Floris

9

8 Sohier Benny

0

33

30

0

63

9 Wydaeghe Bjorn

7 Gevaert Marc

7

5

26

10

16

57

10 Denaeghel Gilbert

16

26

12

3

57

8 Denaeghel Gilbert

3

11 Degryse Freddy

15

25

16

0

56

12 Sohier Patrick

11

22

19

0

52

13 Barbry Tibo

16

27

0

0

43

0

0

27

0

27

15 Caignie Thierry

25

0

0

0

25

16 Decadt Lucien

21

0

0

0

21

0
9
3

21
0
0

0
0
0

0
0
0

21
9
3

14 Ramon Steve

17 Van Roey Freddy
18 Becarren Jordan
19 Rutten Christophe

1 Rommelaere Willy

18

2 Latruwe Sven

16

Pronostiek Jan 2020
KV Mechelen
Standard
Waasland
KV Oostende
Beveren
STVV
Kortrijk
Anderlecht
Club Brugge
Zulte Waregem Genk
OHL
Westerlo
Menen
Gullegem
Zwevezele
KRC Gent
Westhoek
Petegem
Oostnieuwkerke Erpegem

MINI-QUIZ
(December 2019 - correcties)
1.Een verdediger speelt een directe vrije schop van buiten zijn eigen strafschopgebied terug naar
zijn doelman. De doelman let niet op en de bal verdwijnt achter hem in het doel. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
A. Hij kent een doelpunt toe en laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.
B. Hij kent een hoekschop toe.
C. Hij laat de directe vrije schop overnemen.
D. Hij kent een doelschop toe
2. De nemer van een strafschop komt tijdens zijn aanloop ten val, maar krabbelt snel op en na
enkele passen schiet hij de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
A. Hij kent het doelpunt toe en laat aftrappen.
B. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de
tegenpartij.
C. Hij keurt het doelpunt af, toont de nemer van de strafschop een gele kaart en laat het
spel hervatten met een indirecte vrije voor de tegenpartij.
D. Hij keurt het doelpunt af, toont de nemer van de strafschop een gele kaart en laat de
strafschop overnemen.
3. Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken twee spelers van verschillende teams
met elkaar in gevecht op de rand van het doelgebied. De scheidsrechter onderbreekt het spel en
toont beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet hij nu het spel hervatten?
A. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal voor de doelverdediger.
B. Het spel moet worden hervat met strafschop, want de strafschop als spelhervatting is
ernstiger dan een directe vrije schop voor de verdedigende partij.
C. Het spel moet worden hervat met een directe vrije schop voor de verdedigende partij.
D. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar het gevecht
plaatsvond.
4. Bij een inworp blijft de inwerper zodanig lang met de bal in zijn handen staan, dat de
scheidsrechter besluit om te fluiten en hem een gele kaart te tonen wegens tijdrekken. Hoe moet
het spel hierna worden hervat?
A. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
B. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
C. Met een inworp voor dezelfde partij.
D. Met een inworp voor de tegenpartij.
5. Een paar meter voor het doel kopt een verdediger de bal veel te laag weg op het moment dat
een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de
bal daardoor over de doellijn naast het doel gaat.
A. Hij kent een hoekschop toe.
B. Hij toont de verdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije
schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger zich schuldig maakte aan
gevaarlijk spel.
C. Hij toont de verdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een strafschop
wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans.
D. Hij toont de verdediger een rode kaart wegens het voorkomen van een duidelijke
scoringskans en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij

MINI-QUIZ

A. Scheidsrechtersbal opnieuw nemen.
B. Indirecte vrije trap voor de aanvallende partij.
C. Hoekschop

(klassement)

Ook in de strijd om de slimste ref ter wereld blijf het razend spannend aan de top van het
klassement. De top 3 wordt slechts gescheiden door 6 punten. Zoals jullie kunnen zien, kan er,
mits een goed resultaat met de mini quiz van januari, nog een heel pak veranderen in het
klassement en aan de top van ranglijst.
Duik dus maar allen terug in het reglementsboek, en bewijs maar dat jij het best de regels onder
de knie hebt.
Alvast veel succes!

Declercq K.
Claeys M.
Denaeghel G.
Gevaert M.
Goudmaeker P.
Rommelaere W.
Vandevelde F.

MINIQUIZ 2019_2020
DEC
Top 5
10 Declercq K.
30,00
8 Vandevelde F.
26,00
8 Goudmaeker P.
24,00
8 Decaestecker J.
22,00
8 Denaeghel G.
22,00
8 Gevaert M.
22,00
8 Latruwe S.
22,00
Wydaeghe B.
22,00

PAV 2020
Ik weet dat we veel in herhaling vallen, maar ik kan niet genoeg de nadruk leggen op de
belangrijkheid van het komende PAV in Ieper.
Ben jij dus bereid om de dag zelf (Vrijdag 21 Augusts 2020) een handje toe te steken,
laat het dus gerust aan ons weten, dan noteren we alvast jou of jullie naam. Familie,
partners en vrienden zijn uiteraard ook welkom om een handje toe te steken op de PAV.

1
2
3
4

FINALEDAG 2020
Kameraden,

Ook dit jaar wordt er een finaledag voor de vriendenkringen georganiseerd. Deze wordt dit jaar
georganiseerd door de vriendenkring van Tielt, en zal doorgaan op Zaterdag 2 Mei 2020.
De locatie wordt in het volgende nummer nog gecommuniceerd. Wil jij dus deelnemen van de
ploeg die hopelijk de beker terug mee neemt naar Ieper, schrijf je dan nu in bij mij of bij Benny.

COÖRDINATEN
Tim Delzeyne
Tresoriersstraat 1b
SECRETARIAAT 8980 Zonnebeke
gsm: 0476/ 48 81 64
secretaris@kvsipo.be

Kristof Declercq
Ieperleestraat 58
VOORZITTER 8900 Ieper
0473 33 87 75
voorzitter@kvsipo.be

REKENINGNUMMER BE13 1030 1184 0839

WEBSITE www.kvsipo.be

FACEBOOK http://www.facebook.com/scheidsrechtersieper

