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BESTUUR  SCHEIDSRECHTERSKRING  NOORD - WEST - BRABANT

 VOORZITTER :      DE BOECK Marc
        Steenhuffelstraat 48
        1840 MALDEREN
        052/33.32.61

 1e  ONDER-VOORZITTER :    DEGREVE Karel
        Zegershof 11
        1790 AFFLIGEM
        053/67.31.57

 2e ONDER-VOORZITTER :    MILLEVILLE Christian
        Kasteelstraat 74
        1853 STROMBEEK
        02/267.30.15 en 0475/30.26.35

 ALGEMEEN SECRETARIS :    DE BOECK Carla
        St-Jozefstraat 40
        1840 LONDERZEEL
        052/30.31.05

 SCHATBEWAARDER :     CREMERS Jimmy
        Vlaanderenlaan 61

        8530 HARELBEKE

        0475/34.73.59

 ADJUNCT-SECRETARIS en SPORTLEVEN :  DE BAERDEMAEKER Stijn 
        Baaskouter 23
        1730 ASSE
        0474/63.20.35

 FEESTLEIDER :     MAES Frederick
        Immelvoortstraat 26/2
        1850 GRIMBERGEN
        0475/38.29.22

 LEDENBLAD en WEBMASTER :   EBRAERT Peter
        Ninoofsesteenweg 406/13
        1700 DILBEEK
        0498/62.74.59

 SPORTVERANTWOORDELIJKE :   DESMET Indes
        Vlierkensstraat 34
        1800 VILVOORDE
        0472/95.84.89

 1e ERE-VOORZITTER :     DE PAUW Frans
 ERE-VOORZITTER :     DE JONCKHEERE Jean
 ERE-SCHATBEWAARDER :    DE WAEL Henri
 ERE-LID:      VAN EECKHOUDT Jean-Marie

KBC: 437-3140821-96



Inhoud
Voorwoord

nWbEETJES

Voetbal

Materiaal

Uitslagen Quizen

2"daagse reis

Klassementen

scheids.be

Bowling

Denksport

! 3



! 4



Spelfouten
Bij deze wens ik me te verontschuldigen 

voor de spelfouten die gemaakt werden in 

de vorige uitgave. Ook werd er een in"

houdelijke fout gemaakt en is het niet 

Robert Maarten, maar wel degelijk Peter 

Ebraert, die u dient te contacteren om in 

de kijker te staan.

Materiaal
We starten vanaf dit ledenblad met de 

nieuwe Materiaal"rubriek. Hierin vindt de 

lezer allerhande informatie betre#ende 

het materiaal: zoekertjes, mededelingen. 

In deze editie vindt de lezer een vergelijk"

ende studie tussen $uitjes.

Ref in de kijker
Indien je uzelf ook eens in de kijker wilt 

zien, kan je contakt 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 5 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 de maand april.!
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Voetbal
Op zaterdag 26 mei speelt de voetbalploeg het toernooi van 

de Brabantse scheidsrechters op de velden van Rosi%res.

Klassementen
Bij onze kring noteerden we enkele promovendi. Na een glimp 

op de klassementen genomen te hebben noteerde ik reeds de 

promoties van Geert, Pascal, Fred, Michel en van mezelf. Pro"

&ciat aan alle promovendi voor dit schittterende seizoen!

Spoedig herstel
We wensen Marie"Therese 'de vrouw van Andr( De Busscher) 

een spoedig herstel toe!

Geboorte
We wensen Evy en Fred veel geluk met de geboorte van hun 

$inke dochter Ti#any.

Onderscheiding
We wensen Carla van harte pro&ciat voor de in ontvangst name 

van haar bondsonderscheiding!

Bezoek aan Mort Subite
Op de laatste ledenvergadering van het seizoen bezochten we 

de brouwerij van Mort Subite. Niet minder dan 34 leden maak"

ten hun opwachting voor dit evenement.

Afscheid van een voorzitter
Roger Geeroms, nam afscheid als voorzitter van het PSC Bra"

bant. De kring feliciteerde hem voor z*n prestaties en bedankte 

hem voor de schitterende samenwerking met een cadeaubon 

en enkele $essen wijn. De KBVB bedankte de heer Geeroms 

met een ere"lidschap! Pro&cat!

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.

Kalender volgend seizoen
Op woensdag 8 augustus vindt de kaartuitdeling in Kobbe"

gem plaats. Op donderdag 20 september: cursus voormiddag"

scheidsrechters in Kobbegem.
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Voetbal
Kampenhout tegen NWB/Pajottenland

NWB/Pajottenland wint overtuigend!
Op een zonovergoten veld van FC. Moorsel ontving de kring van Kampenhout onze voetbalploeg, 

voor een vriendschappelijke wedstrijd 'op vrijdag 6 april " 20.00 uur).

Deze wedstrijd was origineel gepland in de maand maart. Door het toedoen van het slechte weer 

werd hij echter uitgesteld naar vrijdag 6 april 'in het midden van de Paasvakantie). Dit verklaart 

wellicht de ietwat kleine opkomst. Uw reporter telde 10 spelers, waarvan 7 NWB"ers 'Geert, 

Stijn DW, Stijn DB, Indes, Livio, Wim en Peter)  en 3 Pajotten 'Dimitry, Kris, Davy). De vakan"

tieperiode was echter ook bij de tegenstrever voelbaar, die slechts 9 spelers telde.

Een eerste helft vol doelpunten
De wedstrijd begon pas echt nadat de doelman van Kampenhout, met een kwetsuur werd afgevo"

erd. Hierop besloten we om onze doelman 'Kris) af te staan aan de tegenstrever en met 9"9 ver"

der te doen. Bij ons in het doel nam Stijn DB de rol van sluitstuk op zich.

Na 10 minuten brak het spel open. Een splijtende pas van Dimitry had Indes immers mooi afge"

zonderd op de rechter $ank. Indes liet deze kans niet onbenut en bezorgde onze fusieploeg een 

verdiende 0"1 voorsprong. Slechts 5 minuten later schilderde Livio een schitterende center uit zijn 

benen, waarop de kapitein van Kampenhout een hands"fout op moest begaan om Wim het scoren 

te beletten. Livio zette zelf de strafschop om: 0"2.

Nadien kabbelde de wedstrijd ietwat voort en moest onze gelegenheidsdoelman enkele keren 

tussenkomen. Eerst redde hij een mooi gegeven vrije trap met een schitterende zweefsprong uit 

de winkelhaak. Even later moest hij zich echter wel gewonnen geven, toen een doorgebroken aan"

valler van Kampenhout oog in oog kwam te staan. Onze ploeg bleef echter niet bij de pakken zit"

ten. Nog geen 5 minuten later was de stand al weer verder uitgediept. Eerst mocht StijnDW van 

op de linkse $ank scoren na een mooie doorsteekpas van Peter. Nadien was het Wim, die ook zijn 

doelpuntje meepikte, na mooi samenspel 

'in 1 tijd) met Peter.

Davy schiet wakker
Na de rust, stond Davy op. En op welke 

manier... Hij deelde maar liefst 5 assists 

uit en maakte zelf nog een doelpunt. 

Voor StijnDW was er ook een mooie rol 

weggelegd. Deze kersverse aanwinst van 

onze ploeg kon twee maal scoren op cor"

ner en mocht daarna twee maal doorgaan 

op links om de score tot 1"9 op te 

drijven. StijnDW maakte op zijn debuut 

maar liefst 5 doelpunten, en breekt hier"
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mee het record dat op Peters naam stond '2 doelpunten bij een debuutwedstrijd). Pro&ciat!

Het 10e doelpunt kwam van de rechter voet van Indes. Wederom betrof het een opening die ge"

cre+erd werd door de man van de match: Davy. Peter slaagde er nog in om een open doelkans te 

doen stranden op een goed keepende Kris. Even later was het dan wel Peter, die Davy gaf waar hij 

recht op had: een doelpunt op zijn eigen 

naam. Na deze mooie zegen doken we 

de douches in, en aten we samen enkele 

hot"dogs die ons aangeboden werden 

door het bestuur van Kampenhout. Ook 

de supporters van dienst 'Rene, Freddy 

en Stanny) dronken iets mee op de 

overwinning.

"" Peter

Speelden voor NWB/Pajotten: Davy, 

Geert, Stijn, Indes, Kris, Livio, Stijn, 

Dimitry, Wim, Peter

Toernooi Brabantse Scheisdrechters '26 mei)

We wensen succes aan de ploeg die ons zal vertegenwoordigen op het toernooi van de Brabantse 

scheidsrechters te Rosi%res. Ziehier het programma van onze ploeg:

! " 13.00 ! NWB"Demerstreek 1

! " 13.50 ! NWB " Kampenhout

! " 15.05!! NWB " RGAB 1

! " 15.55! ! NWB " AABW

! " Finale rondes tussen 17.15 en 18.00

! " Finale om 18.05

Afspraken om te car"poolen worden gemaakt via de sportverantwoordelijke, Indes Desmet 'op 

go_indes@hotmail.com of op 0472/95.84.89).

Hopelijk doen onze spelers het even goed dan tijdens het voorbije voetbalseizoen, waar we zeer 

goed in presteerden. Succes allemaal!
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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 ge,nteresseerd zullen zijn in materiaal. Zo kunnen we de scheidsrechtergemeenschap 

samen vooruit helpen.

Soorten "uitjes
Het $uitje wordt gebruikt door de scheidsrechter om te communiceren met de spelers. Het ge"

luid dat het $uitje voortbrengt is dus heel belangrijk, aangezien het de communicatie met de 

spelers be,nvloedt. We willen dus allen een $uitje waarmee we variatie in ons $uitsignaal kunnen 

brengen 'hard en lang voor zware fouten en zacht en kort voor kleine fouten).

Een $uitje wordt gekenmerkt door 3 criteria. Het materiaal waaruit het $uitje bestaat kan 

bestaan uit plastiek of uit ijzer. Ijzeren $uitjes klinken scheller dan plastieken $uitjes, terwijl ze 

gevoeliger zijn voor koude en roest. Sommige $uitjes bevatten een balletje. Fluitjes zonder bal"

letje klinken scheller dan de andere. Het laatste criterium is de grootte van het $uitje. Terwijl 

grote $uiten zwaar en dof klinken, klinken de kleinere $uitjes schel en scherp. De kunst bestaat 

er dus in een $uitje te vinden dat een goede combinatie van eigenschappen bezit, waardoor je je 

er goed bij voelt. Uw redacteur gebruikt een grote plastieken $uit, zonder balletje 'bvb. Fox 40 

Materiaal
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Seizoen 2006"2007

Sportquiz
! 1! Desmet Indes! ! ! 180

! 2! De Munter Albert!! ! 173

! 3! De Brecker Geert!! ! 162

! 4! Arijs Andre!! ! ! 143

! 5! Joos Jivio! ! ! ! 123

! 6! Van Droogenbroeck Joris! 101

! 7! Barro Frank!! ! ! 96

! 8! Seghers Glenn! ! ! 95

! 9! Mertens Stijn! ! ! 76

! 10! Wouters Stijn! ! ! 70

Reglementenquiz
! 1! De Breucker Geert! ! 34

! 2! Van Hemelrijck R(ne! ! 30

! 3! Dekeyser Michel! ! ! 24

! 3! Desmet Indes! ! ! 24

! 3! Hutsebaut Stijn! ! ! 24

! 6! Joos Livio! ! ! ! 23

! 7! Verspecht Danny! ! ! 22

! 8! Van Droogenbroeck Joris! 21

! 9! Lonnoy Luc!! ! ! 20

! 10! Mertens Alain! ! ! 19

! 10! Van Creanenboreck John! 19
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De mooiste collectie aan de 

beste prijs
KLINKERS - BUITENTEGELS - BLAUWE STEEN - NATUURSTEEN - LAMINAAT

De Molensteen BVBA
Mechelsesteenweg 726

B1800 Vilvoorde
Telefoon: 02/252.47.49

Fax: 02/252.38.46

Openingsuren:

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

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



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 vindt de lezer op de volgende bladzijde. Normaal 

gezien wordt rond 7 uur s’morgens vertrokken te Meise. De thuiskomst te Meise op zondaga-

vond 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 ont-

bijt en zaterdagavond een gastronomische maaltijd (inclusief de 

dranken).

Voor de leden die tombolakaarten verkocht hebben wordt er 

rekening gehouden met het aantal verkochte loten. De voorwaar-

den zijn deze die geldig waren vorig 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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Programma

Zaterdag 23 juni 2007

Vertrek carpool parking te Meise om 7u00 STIPT. Koffie- en plaspauze wordt voorzien van 

8u15 tot 9u00 te Carestel Marke-Noord. Van hieruit vertrekken we naar Rijsel stad waar we 

omstreeks 9u30 aankomen, waar we vrij kunnen rondwandelen in de oude stad. Een uitge-

stippelde wandeling zal ter beschikking zijn van ongeveer 2u. Rond de grote markt kan men 

vanaf 11u30 in de verschillende zaken een lichte maaltijd gebruiken.

We vertrekken stipt om 12u30 richting ons hotel te Neuville en ferrain, waar we onze kamers 

kunnen innemen vanaf 13u00. Gelegenheid om zich om te kleden voor de wandeling.

Om 14u00 vertrek van de wandeling aan het hotel, we gaan het smokkelaarspad verkennen, 

deze wandeling gaat over de grens richting Rekkem en daarna terug naar het hotel, over een 

afstand van 12 km.

Om 19u30 verzamelen wij voor het aperitief om daarna te kunnen genieten van volgende 

gerechten:  Saumon cru mariné à l’aneth – Noix de saint-jacques à la provencale – Magret de 

canard au miel d’acacia – Trou Normand – Tarte au chocolat et orange – Café – witte en rode 

wijn inbegrepen.

Zondag 24 juni 2007

Vanaf 8u00 tot 9u00 onbijtbuffet. We vertrekken stipt om 9u30 aan het hotel, gelieve tijdig uw 

drankrekening te betalen en uw bagage op de bus te zetten!!!

Om 11u00 bezoek aan La Coupole te Saint-Omer, een uitzonderlijke site over de tweede 

wereldoorlog, de V2 raketbasis van de Nazi’s, een expositie over de deportatie en genocide 

een Europese tragedie en Noord-Frankrijk tijdens de bezetting. Bij het binnengaan krijgen we 

een hoofdtelefoon voor audiobegleiding in verschillende talen waaronder het Nederlands. Dit 

bezoek duurt 2u30. Vergeet geen warme kleding !!!

Om 13u30 kunnen we in de cafetaria genieten van een sandwich, op voorhand te bestellen en 

ter plaatste te betalen ( zie bijgevoegd blad en te overhandigen aan Marc De Boeck vóór 1 

juni 2007 – tel/fax 052/333261)

Om 15u00 boottocht van 1 uur op de Audomarais-polders te Clairmarais, waar we fauna en 

flora, de economie en de architectuur, de tuinbouw en de tradities van een van de laatste aan-

gebouwde polders van Frankrijk ontdekken.

16u30 vertrek naar Loker waar we een kleine ambachtelijke brouwerij “De Bie” met haar 

bekende herberg “De Hellekapelle” kunnen bezichtigen en kunnen degusteren van de plaatse-

lijke godendranken.

Om 19u00 vertrek naar Ieper waar we om 20u00 kunnen genieten van de Last Post onder de 

Menenpoort.

Rond 20u30 vertrekken we dan vanuit Ieper richting Meise waar we rond 22u00 mogen ver-

wacht worden.
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Begin seizoen 2007"2008

INTERNATIONAAL
DE BOECK Carla

NATIONAAL
BIESEMAN Toon " CARMELIET Jozef " CREMERS Jimmy - EBRAERT Peter

HUTSEBAUT Stijn

1 B
DE BOECK Carla

1 C
LONNOY Luc

FORMATIE 1
GEZELS Pascal - MAES Frederick

2 B
VANDENHEEDE Michel

3 A
DESMET Indes - MERTENS Stijn

3 B
MERTENS Alain " VAN DEN ABBEELE John " VAN DROOGENBROECK Joris

3 C
MUYSOMS Kristof

FORMATIE 3
DEKEYSER Michel

4 P
ROBBERECHTS Guido

ASSISTENT!SCHEIDSRECHTERS

7A1
DE BREUCKER Geert " JOOS Livio " LONGIN Yvan
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7A2
HUTSEBAUT Yves " SCHEPENS Hans " VAN HEMELRIJCK Ren( " VERBIST Pat"

rick

7 B 1
BERGEN Marc " DE BAERDEMAEKER Patrick " " VAN CRAENENBROECK John

7 B 2
DE BAERDEMAEKER Stijn " DEMOL Willy " DE BUSSCHER Andr(

7 B 3
LEEMANS Dieter

SCHEIDSRECHTERS G & H #VOORMIDDAG$

6 B
DIDION Benny " VAN CRAENENBROECK John - WOUTERS Kjell

6 C
DE BAERDEMAEKER Stijn " STRUYF Glenn

6 D1
DE BAERDEMAEKER Patrick - HEMMERECHTS Jean - HEYVAERT Dirk

PIESSENS Freddy - SAMMELS Leslie " VANDENHAUTE Pascal " WILLEMS Stijn

6 D2
BARRO Frank " BLOKERYE Danny " DE MOL Willy " DILLEN Marc " MUYSOMS 

Frans " PEETERS Guido " VAN HEMELRYCK Ren( " VAN HUMBEEK Danny - 

VAN ROSSEN Michel " VERSPECHT Danny " WILLEMS Patrick.

6 E
DE RIDDER Frans " DE WAEL Hendrik " LEEMANS Andr( " SCHELKENS Jan

SELLESLAGS Jacques - TEUGELS Frans " VRIJDAG Jos( " WAXWEILER Louis.

PROV. SCHOL
DE GREVE Karel - MILLEVILLE Christian " VERNAILLEN Francois.

STAGIAIRES ! RAADGEVINGEN
DE KEERSMAEKER Hans - DE MOL Kevin " DE MULDER Wim - FORREZ 

Emmanuel " PRAET Tom - QUINTEYN Jurgen " ROBBERECHTS Ignace - 

SEGHERS Glenn.

STAGIAIRES
BEETS Wannes - DELARUELLE Willem - DEWULF Stijn - LEFEVRE Steve

VAN DEN EYNDE Garry - VOS Adriaan
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Brabantse re#en buiten de provincie

Sainte Ode ! Bastogne #provincie Luxemburg$
Toen ik vernam dat ik een interprovinciale wedstrijd diende te gaan leiden in de pro"

vincie Luxemburg was ik meer dan opgetogen. Het zou wederom een schitterende er"

varing worden in een uithoek van ons land. De matchvoorbereiding leerde me dat het 

om een derby ging en dat we 170 km voor de boeg hadden om naar het voetbalveld van 

Sainte Ode te rijden. Samen met mijn coach Koen, spraken we dan ook af om samen te 

rijden.

Na een rit van een uur en half kwamen we omstreeks 18.30 aan in Tillet. Aangezien we 

een zeer vlotte rit hadden gehad waren we dus iets te vroeg aanwezig. Het voordeel was 

wel dat de hele parking nog leeg was, en dat we dus 

gemakkelijk onze wagen konden stallen.

De ontvangst van de heer Devaux, vice"voorzitter 

van de scheidsrechtercommissie van de provincie 

Luxemburg, was hartelijk. Hij stelde ons voor aan de 

afgevaardigden van de thuisploeg.

De wedstrijd
De wedstrijd begon met een kleine vertraging en dit 

door twee redenen. In Luxemburg is het blijkbaar de gewoonte om op de deur van de 

kleedkamers te gaan kloppen, wanneer de spelers zich moeten presenteren voor de 

naamafroeping. aangezien ik dit niet wist, kostte het mij 3 $uitsignalen, eer de spelers 

door hadden dat ze zich dienden te presenteren, met alle vertraging vandien. Bovendien 

was in de loop van de week de moeder van de afgevaardigde overleden, waardoor we een 

extra minuut stilte inlasten.

De eerste helft bestond uit kabbelend maar zeer sportief voetbal dat resulteerde in een 

terechte 1"1 tussenstand. 1 gele kaart had volstaan om duidelijk, te maken waar de lat 

lag. In de tweede helft was Bastogne net iets sterker, wat na een goed uur resulteerde in 

een verdiende 1"2 voorsprong. Later werd deze stand "" ietwat overdreven "" aangedikt 

tot een 1"5 eindstand. Na een zeer sportieve wedstrijd waarin h(t voorbeeld van fairplay 

ten tone werd gespreid, konden we onze warme kleedkamer opzoeken. Merkwaardig 

feit dat er geen enkele keer een verzorger op het veld diende te komen. Kunnen de 

Luxemburgse spelers de pijn misschien beter verbijten dan de Brabanders?

Na De wedstrijd
Het evaluatiegesprek met de heren Devaux en De Lange was zeer positief. Het werd op 

dezelfde manier gevoerd als de gesprekken met onze voorzitter; de scheidsrechter 
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maakt een zelf"evaluatie waarop de opleider inpikt en zijn mening geeft. De 

samenwerking met de Luxemburgse assistenten was niet altijd even goed. Deze mensen 

zijn immers slechts vanaf eerste provinciale afdeling actief als assistent, waardoor ze 

minder ervaring kunnen opdoen dan de Brabantse assistenten. Hier moeten we con"

cluderen dat we in Brabant verwend zijn met onze scheidsrechters" en assistenten"

opleiding.

De Receptie
Na de wedstrijd werden we heel goed ontvangen door een sympathieke voorzitter. We 

aten iets en dronken enkele lokale specialiteiten. Indien mijn geheugen me niet in de 

steek laat heette het drankje .Herlich/ , en was het ook heerlijk. Na een goede rit, 

kwamen we omstreeks 2 uur aan op de Houba De Strooperlaan, alwaar onze wegen 

splitsten. Een hele mooie ervaring, die om herhaling vraagt!

Ditmaal geen gewone vergadering voor de vriendenkring van Noord"West Brabant maar 

wel de jaarlijkse bowling in de Sportopolis van Jette. Niet minder dan 10 banen werden 

in beslag genomen om strijd te leveren voor wie zich de beste zou tonen in deze sport"

tak. Sommige hebben hier ook meer aanleg want ik denk dat hier geen doping aan te 

pas komt. Andreken Arijs wou klacht neerleggen omdat Rik De Wael in zijn plaats ge"

worpen had.

Iedereen trachte het maximum uit zijn kunnen te halen en regelmatig gingen de be"

teren eens de score van hun zogezegde concurrenten nazien. Na de twee games die rond 

21 uur ten einde waren werd iedereen verwacht in het zaaltje voor een gezellig samen"

zijn met grill etentje en dessert.Tijdens dit samenzijn werden winnaars Maggy, bij de 

dames, en Fred, bij de heren, gehuldigd voor hun puike prestatie. Eigenlijk was hier ie"

dereen winnaar. De scheidsrechters en vrouwen van N.W. Brabant hadden er weer het 

beste van gemaakt. Hierna volgt het volledig klassement van de twee spelen samen:!

!
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Bowling

1.Maes Fred    300

2.Vernaillen Francois    293

3.Lonnoy Luc   254

4.Van den Heede Michel  252

5.Van Hemelrijck Rene  245

6.Van Droogenbroeck Joris  226

7.Laurent  ????   225

8.Lonnoy Michael   220

9.De Lange Koen   219

10.De Greve Karel   216

11.Milleville Christian   211

12.Ferre Freddy    204

13.Desmedt Louis   202

14.Van Craenenbroeck John 198

15.De Busscher Andre  197

16.Joos Livio    190

17.De Breucker Geert  189

18.Leemans Andre   185

19.Arijs Andre   182

20.Appelmans Roger   178

21.De Munter Albert    175

22.De Baerdemaker Stijn  174

23.De Keyser Michel   171

24.Segers Glenn   171

25.Van Den Haute Pascal  165

26.Hemmerechts Jean  164

27.De Boeck Marc   160

28.Van Den Haute Jonas  157

29 Desmedt Indes   155

30.De Wael Hendrik   154

31.Maerten Robert    150

32.Geeroms Roger   142

33.Milleville Egon   127

34.De Mol Kevin   112

1.Franssens Maggy    214

2.Franssens Jessica   204

3.Bianca Mullie   197

4.Chantal (Leemans)   163

5.Chantal (Hemmerechts)  162

6.Natasha (Lonnoy)   154

7.Maxanse    153

8.Els (Van Den Haute)  149

9.Daphne De Greve   138

10.Carla De Boeck   138

11.Ingrid (De Greve)   137

12.Suzanne (Maerten)  134

13.Fabienne (Milleville)  133

14.Silvie    132

15.Shamira Milleville   118

16.Sandrine    106

17.Marie-Therese (De Busscher) 85

18.Justine    72
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1) Rebus

Denksport

www.nwb.be

Oplossingen Februari
1$ Doordenkers
Deze puzzel kan opgelost worden aan de hand van 3 

wiskundige vergelijkingen. Stel het aantal spinnen = X, 

het aantal vlinders = Y en het aantal muggen = Z. Dan 

weten we dat: 

aantal dieren: 18 = X + Y + Z 

aantal vleugels: 20 = 2*Y + Z 

aantal poten: 118 = 8*X + 6*Y + 6*Z

Door het oplossen van deze vergelijkingen bekomen we 

volgende aantallen: spinnen: 5, vlinders: 6, muggen: 7

2$ Sudoku
8 5 2

3$ Codekraker
SCHEIDS

2) Doordenker

3) Sudoku

Ik heb 100 ! waarmee ik 100 sigaren moet 
kopen.

Er zijn 4 soorten sigaren, soort A kost 0.5!, 
soort B 3!, soort C 7! en soort D tenslotte 
10!. Van elke categorie sigaar moet er min-
stens 1 gekocht worden.

Hoeveel sigaren van elke soort moet ik ko-
pen?

Bezorg je oplossingen aan pebraert@pandora.be, 
ten laatste op 25 augustus en win een mooie prijs

Uitslagen Denksport 06!07
1. Van Droogenbroeck Joris ! 5,5

1. Cremers Jimmy!! ! 5,5

3. Ferr( Freddy! ! ! 5

4. De Boeck Carla!! ! 4

5. Mertens Alain! ! ! 3

mailto:pebraert@pandora.be
http://www.nwb.be
http://www.nwb.be
mailto:pebraert@pandora.be
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