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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
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T!is feest
Inderdaad, beste lezer, is het weer eens 

feest. Het ledenblad van onze scheids"

rechterskring is met deze editie immers 

zijn 25ste jaargang ingegaan. Dit laten we 

uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan. 

We roepen hiervoor een nieuwe rubriek 

in het leven: #oud nieuws$. In die rubriek 

presenteren we tijdens deze jaargang 

telkens 1 artikel van een ledenblad uit de 

oude doos. Bovendien geven we een over"

zicht van de geschiedenis van onze kring. 

Nostalgie troef in deze jaargang...

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. In deze editie staat 

Kris Leemans in de kijker. Hij is scheids"

rechter in Frankrijk, nadat hij 5 jaar op de 

Belgische velden vertoefde.

Denksport
We hadden vorige editie 8 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 juni.!
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Ledenvergadering
Op 14 september houden we de eerste ledenvergadering van 

het seizoen. Als gastspreker verwelkomen we de heer Lode 

Muylderans.

Kalender voor september
Op 20 september gaat de cursus voor de voormiddagscheids"

rechters door te Kobbegem. Op 12 oktober organiseren we 

onze tweede ledenvergadering van het seizoen.

Het ledenblad verjaart!
Met deze editie is ons ledenblad zijn 25ste jaargang ingegaan. 

Pro%ciat aan alle mensen die ooit bijgedragen hebben aan ons 

ledenblad. Om deze verjaardag kracht bij te zetten, zijn we op 

zoek naar een naam voor ons 2"maandelijks blad. Suggesties 

mogen per e"mail overgemaakt worden aan 

pebraert@pandora.be of mondeling vermeld worden op de le"

denvergadering. Net zoals bij het ontwerp van ons logo &een 5"

tal jaar terug', zullen we de geestelijke vader/moeder van de 

verkozen naam in de bloemetjes zetten.

Verslag 2"daagse reis
Ook deze editie van de tweedaagse reis was een grandioos suc"

ces. Verder in dit boekje vind je het verslag.

Geboorte
Jelco is geboren op 4 juli. Hij is de eerste zoon van Livio en 

So%e en de eerste broer van Jitske. Nen dikke pro%ciat!

Huwelijk
We wensen Peter Ebraert en Sabine Iemants veel geluk met 

hun huwelijk.
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Onder de velen die ik ken Heb ik hem als liefste gekozen En nu gaan we trouwen We lopen op rozen! De ringen getuigen Dat een man en een vrouw Vol liefde dromen Van eeuwige trouw

Sabine 
¥

µ
1 keer moet het begin zijn, of je wilt of niet;1 keer wil je bereiken, wat je in de verte ziet1 keer wil je kiezen, uit alles om je heen! 1 keer wil je zeggenEr is er voor mij maar 1

Peter

¥

µ

Dilbeek - Zaterdag 1 september 2007
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Voetbal
Toernooi van de Brabantse Scheidsrechters

Op zaterdag 26 mei was het weer zover, de Brabantse scheidsrechters ruilden voor ((n dag het 

)uitje voor de scheenbeschermers en namen deel aan het jaarlijkse voetbaltornooi. Dit jaar was de 

organisatie in handen van onze Waalse collega*s en kozen het synthetische veld van 2de provinci"

aler Rosier+s voor dit evenement.

Ook dit jaar speelden Noordwest Brabant en Pajottenland samen om zo aan voldoende spelers te 

komen. De opkomst was, ondanks de moeilijke datum &pinksterzaterdag', redelijk goed, 4 NWB"

ers en 6 Pajotten. We deelden de groep met Demerstreek, Kampenhout, RGAB en de collega*s 

van Waver.

Demerstreek
De eerste wedstrijd begon om 12u tegen Demerstreek, traditioneel een sterke tegenstander. De 

wedstrijd ging gelijk op, met enkele kansen aan beide zijden, toch was het de fusieploeg die op 

voorsprong kwam via Hans, die de bal onder de doelman van Demerstreek duwde. Maar nog in 

dezelfde minuut kon Demerstreek gelijk maken. We herstelden goed van het tegendoelpunt want 

kort daarop ging een onrechtstreekse vrije trap van Olivier rechtstreeks in doel en de scheids"

rechter keurde dit goed, blijkbaar wist niemand dat elke vrije trap een onrechtstreekse was. In de 

euforie van het doelpunt en door gebrek aan concentratie kwam Demerstreek nog &verdiend' op 

gelijk hoogte waardoor de wedstrijd op 2"2 eindigde.

Kampenhout
De tweede wedstrijd speelden we tegen Kampenhout, een makkie dacht iedereen vermits we het 

onderlinge oefenduel in april met 1"11 wisten te winnen. Maar Kampenhout bleek veel steviger 

&soms te stevig' en NWB/Pajottenland kon weinig kansen cre,ren. Het was Frans die de ban brak 

en de 1"0 scoorde. Maar net als in de eerste wedstrijd konden we de voorsprong niet vast houden 

en Kampenhout scoorde de 

1"1 eindstand.

RGAB
Na twee gelijke spelen moes"

ten we, voor wedstrijd drie, 

de wei in tegen de grote fa"

vorieten namelijk de jongere 

lichting van RGAB, een 

sterke en technische tegen"

stander. Daarom speelden we 

op zijn Italiaans, 6 man in 

een verdedigende rol en ((n 

spits die achter elke bal 

moest lopen. Het plannetje 
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lukt bijna, NWB/Pajottenland had zelf de beste kansen maar miste dezen. Zelf hadden we een 

strek keepende Kris nodig om niet op achterstand te komen. De stunt was bijna voltrokken tot 

de laatste minuut, RGAB nog ((n keer kon dreigen en toch de 1"0 maken. Wedstrijd verloren en 

diepe ontgoocheling.

Wavre
Maar deze ontgoocheling maakten we goed tegen Waver,  al vroeg werd de vrije trap van Olivier 

nu wel aangeraakt en 1"0. We domineerden de wedstrijd en via Dimitry en Ind+s liepen we nog uit 

tot 3"0 en speelden we de wedstrijd om de 5de plaats tegen Leuven.

Leuven en de 5e 

plaats
Ook deze werd schitterend 

gewonnen. Onze ploeg ein"

digde zo op een mooie 5de 

plaats. NWB/Pajottenland 

kunnen terug kijken op een 

geslaagd tornooi en seizoen, 

waarin we slechts ((n maal 

verloren namelijk in de laat"

ste minuut tegen RGAB. 

Hopelijk kunnen we dit re"

sultaat evenaren en 

misschien verbeteren vol"

gend jaar in Kampenhout.

Graag wil ik iedereen bedanken die zich dit seizoen heeft in gezet voor de voetbalploeg, spelers, 

supporters en zeker ook de vrienden van Pajottenland. Voor NWB/Pajottenland speelden: 

Dimitry Mestiaen, Olivier Troch, Frans Gillis, Nick Mussche, Maxime Borremans, Kris Verhae"

gen, Hans Dekeersmaecker, Wim De Mulder, Stijn De Baerdemaeker en uw verslaggever en 

sportverantwoordelijke Ind+s Desmet
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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 vlaggen
De vlag wordt gebruikt door de assistenten om te communiceren met de spelers en scheids"

rechter. Deze commicatie geschiedt op een visuele manier. Zorg er dus voor dat de vlag een 

scherpe kleur heeft &)uo is steeds aangeraden'. Let ook op dat je dus geen vlag gebruikt die in 

dezelfde kleur is dan de ploegen. Sinds vorig jaar zijn geblokte vlaggen zowel in Brabant als in na"

tionale reeksen toegestaan. Daarom raden we een geblokte vlag aan in )uo kleuren.

Een tweede manier van communicatie kan geschieden door middel van geluid. Vlaggen die ge"

maakt zijn uit een ietwat plastiek achtig materiaal kunnen bij het zwaaien een klakkend lawaai 

produceren, waardoor de scheidsrechterde vlag kan horen. Dit komt de communicatie uiteraard 

enkel ten goede. Daarom raden wij vlaggen aan in dit materiaal. De beste manier om dit te testen 

is door bij aankoop eens te proberen of je de vlag al dan niet kan doen klakken.

Materiaal

mailto:pebraert@pandira.be
mailto:pebraert@pandira.be


Uit het ledenblad van  december 1983
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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/



Verslag van reporter H. De Wael

Zaterdag 23 juni 2007
Het avontuur begon op de carpool parking te Meise "" de jaarlijkse afspraakplaats voor de 

scheidsrechters van Noord.West Brabant. Dit maal ging de reis richting Rijsel. Iedereen was 

tijdig aanwezig en onze chau/eur Frans bracht om 7u03 zijn bus in beweging. Na een uurtje rijden 

kwamen wij op de ko0e" en plaspauze te Marke aan. Daarna ging het via een ommetje langs het 

hotel naar het centrum van Rijsel. Frans liet ons vanuit de bus enkele mooie gebouwen en monu"

menten bewonderen en deponeerde ons de nabijheid  het Thalys station van Rijsel.

Van hieruit wandelden wij naar het oude stadsgedeelte van Rijsel waar  verschillende mooie ge"

bouwen konden bewonderen zoals het operagebouw, de beurs, de grote markt,de kathedraal No"

tre Dame de la Treille , de Tempel der Zoetigheid het #Bonbonpaleis # beter bekend als banket"

bakkerij Meert, de oudste banketbakker van Rijsel. Peter Ebraert kocht hier een broodje en on"

dervond dat de prijzen daar nogal hoog waren. Speciale attractie was op het  plein voor de dienst 

van toerisme de huldiging van de verdienstelijke pompiers van het voorbije jaar. Die mannen had"

den een uitzonderlijke daad gesteld en werden hiervoor geeerd en gedecoreerd door de overheid.

Dan even iets tussen de tanden steken in een resto waar Andreken nog gekend was door een ober. 

Om 12u30 ging het richting hotel. Na inname van de kamers startte  om 14 uur de smokke"

laarswandeling: over zowel Frans als Belgisch grondgebied. Een rustpauze werd ingelast aan de 

kerk van Rekkem. Om 19u30 was iedereen kraaknet gewassen en werd het aperitief aangeboden. 

Het menu was heel lekker en met het nodige nat kwam de stemming in de zaal. Na het eten daal"

den sommige nog af naar de bar maar iedereen heeft toch goed zijn kamer terug gevonden.

Zondag 24 juni 2007
s*Morgens stond er ons reeds een lekker ontbijt te wachten. Bij de ene ging het al beter naar bin"

nen dan bij de andere. Om 9u30 verliet de bus het hotel richting Saint"Omer om La Coupole "" 

een uitzonderlijke site uit de tweede wereldoorlog "" te gaan bezoeken. Wij zagen daar a1eeldin"

gen en %lmen van de V2 raketbasis van de Nazi*s, een expositie over de deportatie en genocide. 

Als afsluiter werden de hongerige magen gestild, door het eten van sandwichkes.

Nu ging het richting Clairmarais naar de Audomarais"polders. Daar werden de regenjassen aan"

getrokken en pater Andre gaf de absolutie om de regenvlagen weg te jagen wat werkelijk nog 

lukte ook. Van op de boot konden wij de fauna en )ora, de economie, de architectuur, de tuin"

bouw en de tradities van een van de laatste aangebouwde polders van Frankrijk bewonderen.

In Dranouter gebruikten we ons avondmaal en een lekker pintje in een typisch Belgisch biercaf(. 

Vooraleer huiswaarts te keren gingen wij nog om 20 uur luisteren onder de Menenpoort naar de 

Last Post. Indrukwekkend om dit eens mee te maken. Hierna ging het richting Meise waar wij 

rond 22uur arriveerden. Het was een heel mooi weekend geweest voor de mensen van NWB.
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Kris Leemans "" scheidsrechter in Frankrijk

Waar en wanneer ben je geboren?
Te Asse op 9/07/1977

Sinds wanneer ben je actief als scheidsrechter?
Begonnen in 1996 en gestopt in 1998. Daarna opnieuw begonnen in Frankrijk be"

gin 2004.

Bij welke club ben je aangesloten?
Ik ben aangesloten bij Pornic Foot. Pornic situeert zich in het franse departe"

ment 44 &Loire"Atlantique' op 50 km ten westen van Nantes. Het is gelegen aan 

de Atlantische kust 20 km ten zuiden van de monding van de Loire. 

Pornic Foot is opgericht in 1992. De kleuren van de ploeg zijn blauw en wit. Sinds 

2006, organiseert Pornic Foot een jaarlijks internationaal voetbaltornooi met 

ploegen uit Duitsland, Spanje en Engeland. Voorlopig dus nog geen belgische 

ploeg. Misschien binnenkort ?

Wat hee! je ertoe aangezet om in de arbitrage te stappen?
De %nanci,le vergoeding verbonden aan het arbitreren speelde zeker en vast een 

rol. Als 19"jarige was dat een mooi supplementair extraatje dat zeker van pas kon 

komen. Maar het aspect sport was eveneens aanwezig. Voornamelijk de combina"

tie, sporten en ervoor vergoed worden, was doorslaggevend.

In 2004, in Frankrijk, had ik gewoon zin om te herbeginnen. Op vraag van een 

plaatselijke club ben ik opnieuw in de arbitrage gestapt. Mede omdat dit mij 

heeft toegestaan &en thans toestaat' om heel veel van de regio, toen Bourgogne en 

nu Loire"Atlantique, te ontdekken.

Schets eens het verloop van je carri"re tot op heden?
Ik ben dus begonnen in de belgische jeugdreeksen in 1996 en gestopt toen ik 

promoveerde naar 6B &?'. Tussendoor verhuisde ik naar Bourgogne, waar ik op 

vraag van een plaatselijke club opnieuw en in het Frans het examen met succes 

heb afgelegd. Ik herbegon daar in de de #2e Division du District de l*Yonne$. Aan 

het einde van het seizoen 2003"2004 was ik gestagiairiseerd. Aan het einde van 

het seizoen 2004"2005 eindigde ik als vijfde &de drie eerste promoveren'. 
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1 augustus verhuisde ik opnieuw. Ditmaal naar Pornic. Onmiddellijk heb ik mijn 

dossier laten overbrengen en zodoende was ik operationeel op de Atlantische 

velden in #Promotion du 1+re Division$ vanaf november 2005. Dit niveau komt 

overeen met de #2e Division$ in Bourgogne. In september 2005 moest ik een 

schriftelijk examen a)eggen naar jaarlijkse gewoonte in dit departement. Dit was 

nooit het geval in Bourgogne en, dus totaal niet voorbereid, werd dit examen een 

)op. Aan het einde van dit seizoen &2006"2007', en na een voorbereid examen, 

promoveer ik naar #1+re Division$.

Indien je kon herbeginnen, zou je vroeger, later of in het geheel 
geen scheidsrechter meer worden?
Soms zou ik helemaal geen scheidsrechter willen geworden zijn. 

Maar in het algemeen zou ik toch vroeger hebben willen beginnen.

Heb je vroeger zelf gevoetbald?
Nooit echt o0cieel, maar voetbal maakte toch deel uit van mijn leven. Zowel ak"

tief als passief.

Wat is je beste herinnering?
Een match van de kadetten van een ploegje uit de regio van Gooik &kan niet meer 

op de naam komen' tegen de kadetten van St"Pieters"Leeuw.

Die van Leeuw waren maar met 9 komen opdagen en de anderen waren met 13. 

Vlak voor de match zijn de twee trainers bij mij gekomen om het forfait van de 

ploeg van Leeuw te melden. Inderdaad, ze hadden besloten dat het voor de jonge 

spelers niet interessant was om 9 tegen 11 te spelen, dat dat voor niemand iets zou 
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opbrengen en dat het allesbehalve plezant zou zijn. Leeuw verklaarde dus forfait, 

maar de match zou wel doorgaan : 11 tegen 11. Ik was niet verplicht te match te 

leiden, dat begrepen de trainers maar al te goed, maar ik deed het toch. #Zo*n 

geste moet gestimuleerd worden$, vond ik. En het was een heel plezante match, 

fair"play tot en met en met echt voetbal.

Wat is je slechtste herinnering?
Dit seizoen waren we met twee &eigenaardig!' o0ci,le arbiters aangeduid om een 

match te leiden. Ik was als veldrechter aangeduid en mijn collega als lijnrechter. 

Om het voor iedereen plezant te maken, hadden we besloten dat ieder een halve 

match zou leiden op het veld en een halve match aan de lijn. OK, dat wordt nor"

maal gezien niet gedaan, maar iedereen ging ermee akkoord en we zouden er iets 

plezierigs van maken. Zo gezegd, zo gedaan. De match verliep zonder problemen, 

met een verdiende winnaar.

Na a)oop, echter, legde de verliezende ploeg klacht neer tegen de arbiterswissel. 

Zo*n achterbakse daad, daar kreeg ik bepaald onaangenaame dingen van. Mijn 

collega en ik hebben besloten ons eveneens te verlagen en hebben verklaard dat 

de arbiterswissel is gebeurd wegens blessure. Dit was geen plezante beslissing, 

met nogal wat morele moeite. Op het verhoor voor de commissie achteraf, kreeg 

de klagende ploeg zwaar onder hun voeten en de score werd behouden...

Wat denk je van de huidige scheidsrechtersvergoeding?
Het mag natuurlijk steeds meer zijn.

De scheidsrechtersvergoeding gaat in een gemeenschappelijke gezinspot, waar"

mee ons gezin op vakantie of op uitstap gaat. Zo heeft mijn vrouw ook iets aan 

mijn zondags afwezigheid. &Een idee dat ik gekopieerd heb van Henri De Wael 

toen ik nog in Belgi, arbitreerde. Rikske, hoe gaat het er trouwens mee ?'.

Wat kan er gedaan worden om meer scheidsrechters te rekru#
teren?
Strengere stra/en voor overtredingen op en naast het veld &tot levenslange 

schorsing in geval van agressie tegenover arbiters' en veel meer respect, zodat de 

arbitrage"aktiviteit aangenamer en zuiverder wordt.

Ga je buiten je eigen wedstrijd veel naar het voetbal kijken?
Toen ik in Bourgogne woonde, ging ik naar de Europese matchen van Auxerre 

kijken. Dat hoopte ik ook te doen in Nantes, ... maar met hun degradatie van *t 

jaar zit dat er niet meteen aan te komen. Af en toe, als ik niet zelf een match heb, 

ga ik naar de eerste ploeg van Pornic kijken.
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Met welke scheidsrechter zou je graag vergeleken worden?
Geen idee. Ieder heeft zo zijn eigen manier van arbitreren. Ik hoop gewoon de 

juiste beslissingen te nemen en conditioneel sterk voor de dag te komen om elke 

aktie vanop de juiste plaats en afstand te kunnen evalueren. Ik probeer mijn kaar"

ten zoveel mogelijk op zak te houden en de geschillen diplomatisch op te lossen, 

maar dat wordt hoe langer hoe moeilijker. Ik doe gewoon mijn best.

Wat denk je van de verjongingspolitiek in de arbitrage?
Tegenwoordig moet alles blijkbaar via de jeugd gebeuren en daar ben ik niet he"

lemaal tegen. Wel moeten we voorzichtig zijn met wat we de jeugd voorschotelen. 

Tis niet de bedoeling dat de jeugdar"

biters, die toch en ja zelfs in de jeug"

dreeksen tegenover volwassenen 

&trainers, bestuur, ouders' komen te 

staan, vroegtijdig a2aken met een 

potentieel verlies op volwassen arbi"

ters. Er moet veel aandacht besteed 

worden aan persoonlijkheid van de 

kandidaat"arbiter. En voor sommige 

jongeren zou het beter zijn, indien ze 

hun arbitrage"carri+re enkele jaartjes 

zouden uitstellen. 

Welke sporten beoefen je nog?
Iedere vrijdagavond speel ik voetbal 

met de veteranen #Loisirs$ van Por"

nic. Geen administratie, geen klas"

sement, geen tacles, gewoon plezier.

Voorts rijd ik dagelijks met de %ets 

naar het werk, hetgeen neerkomt op 

2 X 7 km per dag. Daarboven, en niet te verwaarlozen, komt mijn aktieve beroep"

saktiviteit als kinesitherapeut bij oudere en nog oudere personen. 

Hoelang hoop je nog actief te zijn in de arbitrage?
Zolang ik mij amuseer op het veld, ik uitkijk naar mijn match en er gemotiveerd 

naar toe ga, doe ik voort. De dag dat dit niet meer het geval is, ook al zou dat 

morgen zijn, stop ik.
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Maatregelen voor betere arbitrage

Belgische arbitrage bij twee Nederlandse topduels
De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond &KNVB' heeft het uitwisselingsproject met 

Belgische scheidsrechters uitgebreid. Met ingang van het komende seizoen staan twee 

duels tussen clubs uit de topvier &PSV, Ajax, AZ, Feyenoord' onder leiding van Belgische 

scheidsrechters. Het is de eerste keer dat een topper in de eredivisie door buitenlanders 

wordt geleid. 

Twee topwedstrijden in de Belgische competitie krijgen dan weer Nederlandse spellei"

ders. Daarbij gaat het om duels tussen Anderlecht, Club Brugge, Standard Luik en Rac"

ing Genk. Het aantal wedstrijden dat in Nederland en Belgi, onder het uitwisseling"

sproject valt, blijft gelijk: twaalf in de eerste klasse en vier in de tweede klasse. 

3We zijn nu ruim drie jaar samen bezig en het bevalt wederzijds prima*, liet scheids"

rechtersbaas Jaap Uilenberg van de KNVB maandag in Zeist weten. 3We denken er zelfs 

aan om ons buitenlandse trainingskamp in de winter gezamenlijk af te werken. Doordat 

de arbitrage in het betaalde voetbal overal in Europa steeds professioneler wordt aan"

gepakt, zie ik de uitwisseling van scheidsrechters alleen maar toenemen.* 

Een samenwerking met de voetbalgrootmachten Itali,, Engeland, Spanje en Duitsland 

ziet Uilenberg echter niet snel van de grond komen. 3Daarvoor bestaat in die landen 

geen interesse. Je moet ook wel kijken naar vergelijkbare competities en naar redelijke 

reisafstanden. Belgi, is wat dat betreft voor ons een uitstekende partner.

GBA " Club Brugge
Scheidsrechter Breda, die Club in de slotfase een fel betwiste strafschop gaf, kreeg de 

nodige kritiek van Van Veldhoven: #Ik heb hem nog nooit een goede match zien )uiten. 

De top haalt hij nooit. In duels als deze op het scherp van de snee hangt het van details 

af. En dan krijg je een penalty cadeau. Mathijsse mag hem een )es champagne gaan 

geven.$ 

Jacky Mathijssen: #Ik kan me voorstellen dat de ref bij die strafschopfase net als ik die 

goal van Sterchele nog in gedachten had$, zegt Mathijssen. #Die bal was duidelijk over 

de lijn. Ik zag de grensrechter twijfelen en dan kan hij ook moeilijk beslissen. Dat die 

man geen hulpmiddelen krijgt, daar kan ik met mijn verstand niet bij. Bij de strafschop 

was er een duidelijke trekfout. Dat is altijd strafschop. Scheidsrechter Breda is ervaren 

genoeg om die situaties juist in te schatten.$
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1' Sudoku

Denksport

2' Doordenker
Op vakantie leerde ik drie koppels kennen die re"

cent gehuwd waren. De mannen waren Bert, Filip 

en Joris. De vrouwen waren Anna, Katrien en Bar"

bara, maar ik ben vergeten welke vrouw bij welke 

man hoort. 

Op een markt kochten ze allen een geheel aantal 

kippen. Ze kochten evenveel kippen dan ze Euros 

betaalde voor iedere kip. Bert kocht 23 kippen 

meer dan Katrien en Joris kocht 11 kippen meer 

dan Anna. Iedere man gaf 63 Euro meer uit dan 

zijn vrouw.

Hoe heette de vrouw van Bert ?

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

3' Zweeds raadsel
Maak een feestelijk woord met de omcirkelde letters

Oplossingen Juni
1# Rebus
Uit het oog is uit het hart

2# Doordenker
Deze puzzel kan opgelost worden aan de hand 

van 2 wiskundige vergelijkingen. Stel a sigaren 

van soort A, b van soort B, c van soort C en d 

van soort D.  

a x 0.5 + b x 3 + c x 7 + d x 10 = 100 &Euro'

a + b + c + d = 100 &sigaren'

Als we uit deze 2 vergelijkingen nu n elimineren 

krijgen we:  100 " b " c " d = 2 x &100 " 10 x d " 7 

x c " 3 x b' of nog  19 x d + 13 x c + 5 x b = 100

Hieruit weten we dat 19 x d + 13 x c een veel"

voud van 5 moet zijn. We zoeken dus nu naar 

het kleinste waarden van d en c waarvoor 19 x d 

+ 13 x c een vijfvoud oplevert. Dit blijkt d=1 en 

c=2 te zijn. Hieruit volgt dat b dan 11 moet zijn. 

1 + 2 + 11 + a = 100 "> a is dus 86. We merken op 

dat er nog een andere oplossingen mogelijk zijn.

3# Sudoku
1 8 5

mailto:pebraert@pandora.be
mailto:pebraert@pandora.be
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