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Voorwoord
Scheids.be
In deze editie publiceren we 2 artikels uit
het nieuwsblad van februari 2007, die
handelen over onze nationale scheids"
rechters.

Materiaal
We starten vanaf dit ledenblad met de
nieuwe Materiaal"rubriek. Hierin vindt de
lezer allerhande informatie betre#ende
het materiaal: zoekertjes, mededelingen,
vergelijkende studies, etc.

Ref in de kijker
Indien je uzelf ook eens in de kijker wilt
zien, kan je kontakt opnemen met Peter
Ebraert. Aangezien we vijf uitgaven per
jaar maken van dit ledenblad, kunnen we
nieuwe kandidaten voor die rubriek zeker
en vast gebruiken.

Denksport
We hadden vorige editie 3 inzendingen
voor de denksport. Vergeet je oplossingen
niet in te zenden voor de uitgifte van het
volgende blad. Je kan de oplossingen op
papier kwijt op de ledenvergadering, of
via mail bij pebraert@pandora.be. Het
best scorende lid krijgt op het eind van
het seizoen immers een mooie prijs.
In deze editie vind je de oplossingen van
de denksport van de maand februari.

www.nwb.be

!
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nWbEETJES
Voetbal
Op vrijdag 6 april spelen we onze derde wedstrijd van het
zeizoen, tegen de re#en van Kampenhout. Deze wedstrijd
wordt gespeeld op het terrein van Moorsel en gaat van start om
20.30 uur!

Bowling
Op vrijdag 13 april organiseren we onze jaarlijkse bowling!
Afspraak om 18.45 uur in Sportopolis om tegen 19.00 uur te
kunnen starten met bowlen. Na 2 spelletjes gaan we "" net zoals
vorig jaar "" stone grill eten. Dit is voorzien tegen 21.00 uur.

Goed herstel gewenst
Wij wensen Gilbert Verleysen een spoedig herstel na zijn
heup"letsel. Dat we u spoedig terug op de Brabantse velden
zien huppelen!

The future of the game is female
Op onze ledenvergadering van maart werd een uiteenzetting
gegeven door de heer Buelens. Hij begon zijn uiteenzetting
met de ietwat controversi$le statement dat de toekomst van
onze lievelingssport %vrouwelijk& is.

2!daagse reis
Op zaterdag en zondag 23 en 24 juni trekken we er weer op
uit. Dit maal doen we de streek rond Rijsel aan. Verder in dit
ledenblad vind je een inschrijvingsformulier met meer info.

Vergadering
Op vrijdag 11 mei gaat onze laatste ledenvergadering van het
seizoen door. We brengen een bezoek aan de brouwerij van
Mort Subite en eten nadien samen een hapje. Afspraak om
20,00 uur

Kalender volgend seizoen
Op woensdag 8 augustus vindt de kaartuitdeling in Kobbe"
gem plaats. Op donderdag 20 september: kursus voormid"
dagscheidsrechters in Kobbegem.

!
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Voetbal
NWB/Pajottenland tegen ALSO
NWB/Pajottenland speelt gelijk!
Op donderdag 1 februari 2007 speelden we een vriendschappelijke wedstrijd tegen ALSO. De
wedstrijd ging door op het terrein van Beersel ' Drogenbos! Dit omdat Daniel Cools van Caf( )
De Zuunbeek* de wedstrijdbal had geschonken en de aftrap kwam geven, waarvoor dank. De op"
komst van spelers zowel van Pajottenland als NWB was opnieuw schitterend. We hadden
wederom een 5"tal reservespelers.

NWB.BE

Ook waren we benieuwd hoe de tweede match onder
leiding van onze nieuwe coach Marc Van den Bosch
ging verlopen! De wedstrijd begon met hetzelfde 4"4"
2 systeem. Er was ook een nieuw lid van SVK Pajot"
tenland opgedaagd nl. Demeur Bram wie meteen een
plaats kreeg in de basis. Was dit de reden van onze aarzelende start of niet? In ieder geval begon"
nen we niet gelukkig aan de wedstrijd. We kwamen zeer snel +na 2 minuten, op 0"1 achterstand,
mede door de wat oudere en misschien op dat moment stugge verdediging!

Een slechte eerste helft
Wim De Mulder kon in de 10de minuut al tegen scoren maar dit was dan ook het enige lichtpunt
in de eerste helft. We kregen dan nog 2 doelpunten tegen en gingen de rust in met een 1"3 achter"
stand.
Het was de hele ploeg die aarzelde. Er werd niet genoeg bewogen op het middenveld waardoor er
gaten ontstonden en ALSO kon voetballen. De verdediging -aterde enkele keren en de aanval
kon de schaarse kansen niet benutten.!

De coach konstateerde...
Dit uitgeklaard hervatten we de wedstrijd met goede moed. In de tweede helft liep als wat vlotter,
maar nog altijd niet zoals gewenst. Toch konden we ALSO uit de wedstrijd houden en konden we
met een doelpunt van Joos Livio en een penalty van Wim De Mulder langszij komen. 3 " 3 was dan
ook de eindstand. Het was een wedstrijd met veel kansen, maar door de mindere dag werd deze
niet winstgevend afgesloten!!

Bedankt aan diegene die zijn gekomen zijn! Alsook onze supporters en niet te vergeten onze
scheidsrechterstrio onder leiding van Gezels Pascal! Zij waren nog de beste mensen op het veld.
Pro.ciat!
!
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IMMOLEC NV
ElectriciteitsOnderneming
Bureau : Raadsplein 8 - 1070 Brussel
Tel. 053 66 83 26 - 02 582 76 82
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Materiaal
Nieuw materiaal
Leden die nieuw materiaal wensen aan te kopen kunnen zich wenden tot Jimmy Cremers +voor
het merk Erima aan "25/, en tot Christian Milleville +voor het merk Beltona, en dit tot en met 11
mei 2007. Hun contactgegevens vind je op blz. 2 van dit ledenblad. Voor kleine KBVB batchen
kan je terecht bij Carla De Boeck

2e hands materiaal
Leden die zaken in de aanbieding hebben kunnen dmv een e"mail naar pebraert@pandora.be con"
tact opnemen met Peter Ebraert om materiaal aan te bieden. Ik denk vooral dat jonge scheids"
rechters ge0nteresseerd zullen zijn in materiaal. Zo kunnen we de scheidsrechtergemeenschap
samen vooruit helpen.
In deze rubriek zullen we af en toe ook enkele zaken bespreken betre#ende verschillen in mate"
riaal. In het volgend blad publiceren we dan ook een eerste artikel waarin we verschillende -uitjes
gaan vergelijken. Uiteraard is de inbreng van onze leden gewenst! Bevindingen laat je best weten
aan Peter Ebraert.

!
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Reglementenkwis
Seizoen 2006"2007, nr 4
1. Tijdens de toss toont de scheidsrechter de rode kaart aan de kapitein van ploeg A. Er
zijn geen wisselspelers op het scheidsrechtersblad ingeschreven. Mag dit elftal zich nog
vervolledigen?
Ja, want tot op het ogenblik van de reglementaire aftrap mag iedere ploeg
zich vervolledigen.

2. Terwijl de doelverdediger van ploeg A de bal in zijn handen klemt, verlaat een speler
van deze ploeg zonder toelating het speelveld om een wisselspeler van ploeg B die op de
bank zit, een hevige slag te gaan geven. De scheidsrechter onderbreekt het spel, sluit de
overtreder uit en laat het spel hervatten met …
Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal bij de spelonderbreking was.

3. De bal is in het spel en een wisselspeler betreedt, zonder toelating van de scheids"
rechter, het speelveld en speelt er de bal met de handen. De scheidsrechter onderbreekt
het spel en bestraft de overtreder disciplinair +gele of rode kaart naargelang de spelom"
standigheden,. Hoe laat de scheidsrechter het spel hervatten?
Met een indirecte vrije schop voor de tegenstrevers op de plaats waar de bal
was op het ogenblik van de spelonderbreking "behalve...##.

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

5. In een wedstrijd van de Lagere Afdelingen treedt een ploeg aan in zwarte uitrusting.
De scheidsrechter heeft alleen zijn zwarte uitrusting bij. Hoe zal de scheidsrechter op"
treden?

www.nwb.be
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Hij zal de ploeg vragen hem een shirt of een overgooier te bezorgen die in
kleur verschilt van deze van alle spelers.
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De mooiste collectie aan de
beste prijs
KLINKERS - BUITENTEGELS - BLAUWE STEEN - NATUURSTEEN - LAMINAAT

http://users.telenet.be/demolensteen/

Openingsuren:
MAANDAG 9u-12u & 13u-17u
DINSDAG TOT VRIJDAG 9u-12u & 13u-18u
ZATERDAG 9u-12u & 13u30-18u

!

De Molensteen BVBA
Mechelsesteenweg 726
B1800 Vilvoorde
Telefoon: 02/252.47.49
Fax: 02/252.38.46
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2"daagse reis
Tweedaagse Reis Naar de Streek rond Rijsel Zaterdag
23 en zondag 24 juni 2007
Na een overdonderend succes van de vorige uitgaven heeft de vriendenkring een tweedaagse
reis gepland naar ons buurland Frankrijk – streek rond Rijsel.
Afspraakplaats is voorzien in het “Hotel des Acacias” te
NEUVILLE EN FERRAIN. De internationale en familiale
gastvrijheid, de attenties van het personeel en de traditionele
keuken maken van dit hotel-restaurant Logis de France "3
schoorstenen"
een plaats waar u zich altijd thuis voelt.
Het volledige gedetailleerde programma moet nog opgemaakt worden. Normaal gezien wordt
rond 7 uur s’morgens vertrokken te Meise. De thuiskomst de Meise op zondagavond is voorzien rond 22 uur.
Dit wordt u allemaal aangeboden aan de prijs van 110 euro per
persoon. Inbegrepen zijn de busreis, comfortabele kamer met ontbijt en zaterdagavond een gastronomische maaltijd dranken inbegrepen.
Voor de leden die tombolakaarten verkocht hebben wordt er
rekening gehouden met het aantal verkochte loten. De voorwaarden zijn deze die geldig waren verleden seizoen.
De inschrijvingen zijn beperkt tot 50 personen, gelieve onderstaande strook in te vullen en
een voorschot van 25 euro per persoon te storten. Inschrijven kan tot en met 25 mei 2007!

!----------------------------------------------------------------------------------------Naam :
Adres :
Telefoon :
Schrijft in voor het tweedaagse verblijf te Rijsel op 23 en 24 juni 2007 met ….. personen, en
stort 25 euro per persoon als voorschot op rekening 437 – 3140821 – 96
Handtekening

!
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Reglementenkwis
Seizoen 2006"2007, nr 5
1. Terwijl de bal in het spel is, duwt een doelverdediger de bal, zonder hem te lossen,
opzettelijk en krachtig, van in zijn strafschopgebied in het gezicht van een tegenstander
die zich door de spelomstandigheden naast het doel in de neutrale zone bevindt. De
scheidsrechter onderbreekt het spel, sluit de doelverdediger uit en laat het spel hervat"
ten met …
Een strafschop voor de tegenpartij.

2. Bij het nemen van een indirecte vrije schop door de verdedigende ploeg buiten het
strafschopgebied, raakt de bal de scheidsrechter en verdwijnt in eigen doel. Wat moet
de scheidsrechter beslissen?
Geen doelpunt, hervatten met een hoekschop.

3. Terwijl de bal in het strafschopgebied van ploeg A is, spuwt een speler van deze ploeg,
die zich ter hoogte van de middenlijn bevindt, naar de trainer van ploeg B. De scheids"
rechter heeft dit gezien, onderbreekt het spel en sluit de overtreder uit. Hij laat het
spel hervatten met …
Een indirecte vrije schop tegen ploeg A op de plaats van de overtreding.

4. Op het ogenblik dat de scheidsrechter de bal laat vallen bij een scheidsrechtersbal,
geeft een speler van ploeg B een forse trap aan zijn ploegmaat. Hoe zal het spel hervat
worden?
Met scheidsrechtersbal, want de bal had de grond niet geraakt.

5. Een speler van ploeg A trapt de bal naar het doel van de tegenpartij. Een verdediger
van ploeg B, die ziet dat zijn doelverdediger geen kans maakt om de bal te vatten zodat
deze zonder twijfel in het doel zal belanden, duikt en ontzet de bal met de vuist uit het
doelkader. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

www.nwb.be
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Hij sluit de overtreder uit en laat het spel hervatten met een strafschop voor
ploeg A.
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scheids.be
Kritiek op scheidsrechters wordt weerlegd

Stop de heksenjacht op de scheidsrechter ! 20/02/2007
De favoriete bezigheid van falende spelers, trainers en bewindslui? Schieten op de ref.
De jongste weken loopt het de spuigaten uit. De bond moet nu ingrijpen of het loopt
uit de hand.
Voor een goede voetbalwedstrijd zijn 27 ge0nspireerde acteurs
nodig: 22 voetballers, twee trainers en het arbitrale trio. Alle
pijlen op een ref afschieten is dus een grote vergissing. Oneerlijk
ook. De ontspoorde voetbalvariant van het afschuiven van de
schuld. Het is geen toeval dat winnaars veel minder woorden
vuilmaken aan de ref dan verliezers.
Het is nochtans simpel: in de Belgische competitie willen +door het defensieve voetbal,
of kunnen +door de gebrekkige kwaliteit, de 22 voetballers er te weinig een aangename
wedstrijd van maken. Het worden dan maar schertsvertoningen waarbij de hoofdacteurs
er op uit zijn mekaar kaarten aan te naaien, zich te laten vallen en de scheidsrechter
verbaal te be0nvloeden. Voetbaloorlogjes met kleine, gemene soldaatjes.

Noodklok
Sinds het begin van het seizoen is het nog niet gestopt. Elke speeldag vindt een speler,
trainer of clubleider het nodig het eigen falen in de schoenen van de spelleider te
schuiven. De jongste weken meer dan ooit. Dat gebeurt op zo&n irritante en dema"
gogische manier dat het ondertussen overslaat op de tribunes. ,,Allaerts is de hoer van
FCB + Club Brugge, red ,&&, zongen
de supporters van AA Gent zondag
bijna doorlopend tijdens Gent"
Genk. Pro.ciat, heren +?, spelers,
trainers en bewindslui. Werner
Helsen, trainer van de scheids"
rechters, luidt hiernaast al de
noodklok. Het is in een maat"
schappij met zieke geesten inder"
daad misdadig ((n man tot boos"
doener te promoveren. Wacht men
op pistoolschoten uit de tribune?
Bondscoach Ren( Vandereycken hekelde ons scheidsrechterscomit( omdat ze een
Poolse arbiter " Polen zit in onze EK"kwali.catiegroep " hadden uitgenodigd voor een
!
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oefeninterland van de Rode Duivels tegen Tsjechi$. Niemand had iets opgemerkt maar
de bondscoach wel. Hij zei het wel pas nadat de Rode Duivels verloren.
Kevin Vandenbergh, gesteund door zijn trainer Hugo Broos, zei na Standard"RC Genk
van twee weken geleden dat ref De Bleeckere in derde klasse moest gaan -uiten. Genk
had verloren. Vandenbergh had in de topper zelf de grootste kansen op de zege gemist.
In welke afdeling hoort hij dan thuis?
Na AA Gent"RC Genk van zondag vond Georges Leekens het nodig nog maar eens de
scheidsrechter over de hekel te halen. Leekens had verloren. Dat zijn defensie in eigen
stadion twee keer op stilstaande fasen, de core business van de Gent"trainer, werd ge"
pakt en zijn aankoop Svetlicic +weer, in de fout ging bij het derde doelpunt hield hij
voor de buitenwereld verborgen. Zijn spelers moet hij sparen, maar de scheidsrechter
dus niet. Waarom mea culpa slaan als een enkeling met een -uitje tot kop van Jut kan
worden uitgeroepen? Een trainer hoeft niet objectief te zijn maar een beetje eerlijkheid
en waardigheid moet wel kunnen.

Ref is nodig
De rol van de pers is uitgespeeld. We schreven al honderd keer dat een wedstrijd zonder
een scheidsrechter gewoon niet kan gespeeld worden. Ze zijn nodig, die arbiters. In
plaats van de scheidsrechter opportunistisch in de kou te zetten, zouden spelers, train"
ers en clubleiders dat ook moeten weten.
De bond moet ingrijpen. Nu heerst anarchie. De scheidsrechter is vogelvrij. Net zoals
in Engeland moeten de commentaren op refs bestraft of beboet worden. Het in diskre"
diet brengen van de voetbalsport , heet dat bij de uitvinders van het voetbal. In Enge"
land is de uitstraling van het voetbal nooit zo positief geweest als de jongste jaren. En,
misschien brengt dat onze voetbalwereld wel tot inkeer: nergens gaat er meer geld in
het voetbal om dan in Engeland. De lege bondskas was al -ink gevuld geweest als al die
uitschuivers van de jongste weken naar Engelse normen waren beboet.
Ook voor de wereldvoetbalbond FIFA is er een boodschap: de 1bermensch bestaat
niet. Er zijn technische middelen voorhanden. Gebruik ze dan ook. Het spel is volgens
een wetenschappelijk onderzoek de jongste twintig jaar dertig procent sneller gewor"
den. De trucs van de spelers om de ref te misleiden zijn vertienvoudigd, maar wat doen
de bondsbonzen? Ze zetten de refs een zendertje op het hoofd en leveren ze over aan
de hyena&s

,,Voetbal is een pi"ce de th#$tre geworden%% ! 22/02/2007
Vrees niet, de Belgische scheidsrechters zullen zich niet gezamenlijk onder een trein
werpen. De wekelijkse verwijten spoelen ze weg in het Leuvense stamcaf( De Spuye, na
een stevige conditietraining. ,,Een ref zonder kritiek bestaat niet, maar het is wel tijd
om eens alles op een rijtje te zetten.&&
Ik ben echt overstelpt met positieve mails en bedankingen&&, zegt Werner Helsen, de
trainingsexpert van de Belgische scheidsrechters. De Leuvense professor luidde dinsdag
de noodklokken in onze krant, en eiste dat er dringend wordt opgetreden tegen de hek"
!
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senjacht van trainers en spelers op de Belgische refs. %s Avonds leidde hij met pretoogjes
de training van een opgeluchte bende -uitjesblazers, op de sportcampus van de KU
Leuven.
Natuurlijk werd er nagekaart over de hetze van het voorbije weekend. Natuurlijk kwam
achteraf, tussen pot en pint in cafetaria De Spuye, de vermeende duik van Olufade nog
wel eens ter sprake. Maar het gebeurde allemaal met de glimlach. De Belgische top"
scheidsrechters kijken er niet meer van op.
,,Voor ons is het een terugkerend fenomeen&&, zegt Paul Allaerts, zondag nog de kop van
Jut in Gent"Genk. ,,In februari valt de competitie meestal in haar de.nitieve plooi.
Elke gele kaart of strafschop is ineens van levensbelang, en dan moet de scheidsrechter
het steevast ontgelden. Dan komen we met naam, voornaam, geboortedatum en liefst
nog woonplaats in de krant. Niets nieuws dus, we maken ons niet druk. Maar het is wel
de eerste keer dat de media al die beschuldigingen veroordelen. En dat lucht op.&&

Part of the game
Toch lijkt er deze keer meer aan de hand dan de jaarlijkse mierenneukerij. Trainers,
spelers en voorzitters trekken al voor de wedstrijd de integriteit van de refs in twijfel, en
een foute beslissing wordt weken nadien nog uit de gracht gehaald. ,,En dat is wel een
verontrustende evolutie&&, vindt Allaerts. ,,De laatste jaren wordt alles wat er rond die
90 minuten gebeurt,
immens opgeblazen.
Voetbal is een pi2ce de
th(3tre geworden, een
spektakelstuk waar de
essentie van de sport
verloren gaat. +Haalt
een FIFA"badge met
het fair play"teken
boven, red., Kijk, dat is
waar voetbal volgens
mij om draait. Maar
vind je tegenwoordig
nog fair play op een vo"
etbalveld? Voor de match worden allerlei oorlogsverklaringen geuit, in de baklijn naaien
ze elkaar een penalty aan en na de wedstrijd worden de fouten in iemand anders zijn
schoenen geschoven.&&
Volgens Georges Leekens is het nochtans allemaal %part of the game&. De trainer van AA
Gent vindt dat een scheidsrechter moet kunnen omgaan met psychologische oorlogs"
voering. Dat coaches hun keel schor schreeuwen en spelers een half voetbalveld over
spurten om de spelleider uit te ka#eren, zou dus hun goed recht zijn.
,,Maar het 4s helemaal niet hun goed recht&&, zegt Willy Goovaerts van het directie"
comit( van de scheidsrechterscommissie. ,,De reglementen zijn simpel: trainers mogen
geen negatieve gebaren maken in de richting van de scheidsrechter en geen enkele spe"
!
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ler mag verhaal gaan halen bij de scheidsrechter. In principe is de ref dus de enige met
autoriteit op het veld. Als er morgen een voetballer het in zijn hoofd krijgt om de bal
onder de arm te nemen en de ref -uit niet, dan is het geen fout.&&

Voorbeeldfunctie
De man in het zwart zou dus heel wat hilariteit teweeg kunnen brengen, maar dat is tot
nader order nog niet echt de bedoeling. Tweewekelijks komen de scheidsrechters samen
om spelsituaties te bespreken, en op de trainingen van Werner Helsen worden ze op
scherp gesteld. ,,Maar we bese#en allemaal dat we fouten maken&&, zegt Allaerts. ,,Lo"
gisch ook, want we beschikken niet altijd over alle parameters om de juiste beslissing te
maken. Soms staan we fout opgesteld, soms gebeurt er iets achter de rug van een speler.
Je bent op het terrein niet altijd zeker van je beslissing. We gaan heel vaak op onze in"
tu0tie af, we leiden iets af door het spel te lezen. Dat is altijd al zo geweest, alleen staan
er nu in elke hoek drie camera&s die de fase tien keer herhalen.&&
En daar wringt het schoentje. Zaterdagavond, vanuit de luie zetel en met een zak chips
op de buik, waant heel Vlaanderen zich opeens scheidsrechter. En op het einde van de
match voelt elke supporter zich onmenselijk benadeeld.
,,De mening van de man in de straat is niet te onderschatten&&, zegt Joeri Van De Velde.
,,Nu ben ik de kritiek gewoon, maar toen ik de eerste keer in de pers werd afgemaakt,
was dat echt een mokerslag. Dan kom je de eerste dagen liefst niet buiten. De mensen
lezen alleen het negatieve; als je vier goede matchen -uit, vragen ze of je nog wel in eer"
ste klasse -uit.&&
Allaerts knikt bevestigend. ,,En weet je waar die man in de straat zijn mening op bas"
eert? Op de uitspraken van de trainers en de spelers. Die bese#en vaak niet welke voor"
beeldfunctie ze met zich meedragen. Maar ze worden zowel op de tribunes als langs de
kleinere voetbalpleinen gewoon nageaapt. Als zij de scheidsrechter uitmaken, maakt
heel Vlaanderen ons uit. Als ze respect voor ons tonen, zullen heel wat mensen dat ook
doen.&&
Die voorbeeldfunctie reikt tot in de wortels van het voetbal. ,,De laatste tijd is het ook
bij de jeugd heel erg gesteld&&, zegt Van De Velde. ,,Daar komen dan beginnelingen van
vijftien 5 twintig jaar vol enthousiasme -uiten, maar ze krijgen een hele wedstrijd uitz"
innige ouders over hun dak. Soms staan de vaders na de wedstrijd gewoon te intimid"
eren aan de kleedkamerdeur, en kan de scheidsrechter niet meer binnen. Dat loopt
toch de spuigaten uit.&&
En beginnende refs spoelen de verwijten niet weg met een pint in cafetaria De Spuye.
Het wordt steeds moeilijker om nieuwe scheidsrechters te vinden, en psycholoog Jef
Brouwers " die vroeger onder meer Frank Vandenbroucke begeleidde " moet vooral jon"
gens van de tweede garnituur opvangen. Dit seizoen haakten al ongeveer 800 scheids"
rechters af en kwamen er ongeveer 775 bij. Een negatieve spiraal die zich verder dreigt
te zetten.
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,,Er zijn nochtans oplossingen voor&&, zegt Van De Velde. ,,In plaats van junioren drie
speeldagen te schorsen, zou je hen beter een wedstrijd bij de jeugd laten -uiten. Dan
zullen ze de volgende wedstrijd wel niet meer zo hoog van de toren blazen.&&

Vreemde ogen
Het gebrek aan respect in eigen land staat nochtans haaks op de internationale waar"
dering die de Belgische scheidsrechters krijgen. Geen sant in eigen land, het is een fe"
nomeen waarmee ook buitenlandse spelers kampen. ,,Dat is omdat we in Belgi$ een
historiek met ons meedragen&&, zegt Allaerts. ,,En de historiek van een scheidsrechter is
sowieso een negatieve historiek. In eigen land weten de spelers waar we vroeger al eens
in de fout gingen, hoe we te werk gaan. Maar in een Europese match dwingen vreemde
ogen respect af. Daar zijn we iemand door onze badge, door het feit dat we aangeduid
zijn voor die wedstrijd. En dan is het altijd gemakkelijker om zo&n wedstrijd te leiden.&&
,,Daarom vind ik de uitwisseling met Nederland voor de topmatchen ook heel goed. Als
ik Ajax"PSV ga -uiten, spring ik na de wedstrijd gewoon in mijn auto en kan ik de wed"
strijd vergeten. Dan sta ik de week daarna niet met dezelfde jongens op het veld.&&
Een mens zou bijna denken dat de scheidsrechters het allemaal niet meer zien zitten.
,,Maar dat is natuurlijk ook weer overdreven&&, zegt Allaerts, terwijl hij zijn laatste glas
op de toog zet. ,,Morgen +gisterochtend, red., vertrek ik naar Barcelona, om Espanyol"
Livorno te -uiten. Naar het vroegere olympische stadion, bovenop Montju0c. En daar"
voor doe je het allemaal, voor die negentig minuten topsport. Niet voor al het gezever
errond.&&
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Denksport
1, Sudoku

Bezorg je oplossingen aan pebraert@pandora.be,
ten laatste op 25 mei en win een mooie prijs
1, Doordenker
Een spin heeft 8 poten, een vlinder 6 poten en 2 paar
vleugels en een mug 6 poten en 1 paar vleugels. Van deze 3
diersoorten hebben we er in totaal 18 in een doos gevangen. In totaal hebben we 118 poten en 20 paar vleugels.
Hoeveel exemplaren van elke diersoort hebben we gevangen in de doos?

3, Codekraker
Welk woord schuilt er achter de code 7,16,20,5,9,14,7

Oplossingen Februari
1# Sudoku
472

2# Doordenkers
1. Je verdeeld die 73 munstukken
in 7 zakken als volgt: 1, 2, 4, 8, 16,
32, 10. De eerste 6 zakken bevat"
ten in totaal 63 muntstukken.
Merk op dat dit eigenlijk
machten van 2 zijn. En net zoals
binaire getallen zijn opgebouwd,
kan je door de juiste zakken te
combineren zo elk gewenst aan"
tal muntstukken bekomen.
2. Het zijn allemaal jongens. Dus
de ene helft zijn jongen en de
andere ook.

3# Zweeds Raadsel
BAL

www.nwb.be
!
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