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Het jaar is weer voorbij
Met deze editie heeft uw ledenblad 

verantwoordelijke er een eerste volledig 

jaar opzitten als editeur van het ledenblad 

van NWB. Ik hoop dat u evenveel plezier 

beleefde aan dit blad als ik, en dat we er 

samen volgend jaar een even gevarieerd 

jaar van kunnen maken op editoraal ge"

bied. Jullie bijdragen zijn dus meer dan 

welkom!

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 geen enkele in"

zending voor de denksport. Het was dan 

ook niet gemakkelijk. Positief is dat er 

dus ook geen punten werden uitgedeeld 

en dat iedereen nog in de running is voor 

de eindzege. Je kan de oplossingen op pa"

pier 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 september.!
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Beste vrienden,

Wat vele als een verassing zagen bij de aanvang van het nieuwe seizoen was voor mijzelf een goed 

doordachte keuze; vernieuwing en een nieuwe uitdaging waren daarin mij grootste bekommernis.

De uitdaging om te trachten een betere begeleiding te geven aan onze jonge scheidsrechters werd 

mij niet gegund, een spijtige vaststelling dat men mijn ervaring zomaar verloren laat gaan, een er"

varing van 20 jaar actief scheidsrechter en daarna 10 jaar als lid"opleider bij de scheidsrechter"

scommissie.

Maar het leven gaat verder ook zonder een titel; men kan zich ook zeer nuttig maken voor de 

vriendenkring, in het bijzonder voor onze jonge scheidsrechters die een extra begeleiding door 

hun voorzitter, zeker zullen weten te waarderen.

Ook op het vlak van vervoer en communicatie met onze jonge refs willen we een tandje bijsteken 

en een voorbeeld geven voor de andere, we weten allemaal dat 15 # 18 jarigen nog over geen rijbe"

wijs beschikken en dat vervoer soms een probleem stelt, ook om naar de maandelijkse vergader"

ingen te komen, daarom zal ik als een soort ombudsman van onze kring ter beschikking staan van 

onze leden om te bemiddelen en eventueel waar kan voor oplossingen zorgen.

Bij deze nodig ik jullie allemaal uit op onze eetdagen die doorgaan op vrijdag 7 en zaterdag 8 de"

cember te Strombeek"Bever in de Singel 57.

Alvast een prettige eindejaarsperiode toegewenst en houd het veilig !

! ! ! ! ! ! ! ! Marc De Boeck

! ! ! ! ! ! ! ! Voorzitter NWB
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Voetbal
Op vrijdag 30 november spelen we onze tweede voetbalwed"

strijd van het seizoen. De tegenstand wordt voorzien door de 

re$en van de kring van Noord" en Midden"Limburg. De wed"

strijd vat aan om 20.30 uur op het veld van A%igem &Belles"

traat 99 te A%igem'. Afspraak om 19.30 uur ter plekke.

Eetfestijn
Op vrijdag 7 &van 19.00"22.00' en zaterdag 8 december &van 

18"23.00 uur' organiseren we ons jaarlijks eetfestijn. Het heeft 

plaats in de Sporthal Ernest Soens, Singel 57 te Strombeek. 

Zoals elk jaar doen we beroep op al onze leden om hun steentje 

bij te komen dragen op dit gebeuren. Dit kan op vrijdag &om 

alles klaar te zetten', op zaterdag en op zondag. Verantwoorde"

lijke is Fred Maes.

Ledenvergadeing
Op vrijdag 14 december houden we een speciale ledenvergader"

ing. Houd de datum alvast vrij, want het wordt echt speciaal! 

Meer info zullen we later bekend maken via http://www.nwb.be

Huwelijksverjaardag
We feliciteren Frans De Pauw en zijn echtgenote voor de 50ste 

verjaardag van hun huwelijk.

Overlijdens
We wensen Freddy Ferr( en zijn familie veel sterkte toe bij het 

heengaan van zijn vader. Met spijt in het hart, betuigen we te"

vens ons medeleven aan Stijn Debaerdemaeker bij het over"

lijden van zijn meter.

! 7

nWbEETJES



Voetbal
Demerstreek " NWB/Pajottenland

Eindelijk was het zover! Op vrijdag 26 oktober speelden we met NWB/Pajottenland onze eerste 

wedstrijd van het seizoen. Hiervoor maakten we de verre verplaatsing naar Rillaar waar de kring 

van de Demerstreek de tegenstander van dienst was. Demerstreek is traditioneel een sterke te"

genstrever, die al meerdere malen de )nale van het jaarlijks tornooi speelde. 

Een verre verplaatsing
Bij het betreden van de kleedkamer telde uw reporter 13 spelers, waarvan 6 Pajotten &Frans, Kris, 

Maxime, Davy, Olivier en onze ref in space Dimitry' en 7 NWB"ers &Peter, Wim, Glenn, Stijn, 

Ind !s en nieuwkomers Jeroen en Adam'. Vervangend coach Olivier Troch koos voor een 4"5"1 sys"

teem om de sterke tegenstander achteraan op te vangen en er op de counter snel uit te kunnen 

komen: Peter, Frans en Ind !s in steun van eenzame spits Wim. De *anken werden schitterend af"

gedweild door Glenn en Maxime die perfect ondersteund werden door de NW"Brabantse backen 

Jeroen en Adam. Het centrum van de verdediging werd gevormd door de zekere Pajotten: 

Dimitry en Davy. 

De eerste helft
De wedstrijd begon rustig en de studieronde duurde ongeveer tien minuten tot Wim de eerste 

kans naast trapte. Vanaf dat ogenblik nam NWB/Pajottenland de wedstrijd in handen en moest 

de thuisdoelman een uitstekende redding in huis hebben om Glenn van de openingstre$er te 

houden. Demerstreek kon de wedstrijd in evenwicht houden zonder echt gevaarlijk te zijn. 

NWB/Pajottenland was dit wel maar kon lang niet afwerken: Wim trapte twee doeltrappen van 

Demerstreek snel terug op doel maar besloot tweemaal naast. Ook het hobbelige veld speelde in 

ons nadeel, zo tikte de bal net weg toen zowel Ind !s als Maxime alleen voor de doelman kwamen 

en weg kans. Net voor het rustsignaal was het dan toch raak. Na een mooie combinatie op links 

en tikjes van Maxime en Peter loste Davy een mooi schot tussen de palen. Dit schot werd afge"

blokt en Peter scoorde uit de rebound de 0"1. Bijna gaven we deze voorsprong nog uit handen... 

Er was een uitstekende tackle nodig van Jeroen om de 1"1 te voorkomen. Kris keepte bovendien 

uitstekend en kon de schaarse kansen van de Demerstreek steeds stoppen.We gingen de kleed"

kamer in met een oververdiende 0"1 ruststand. 

De tweede helft
De tweede helft begon met een valse noot toen Frans, na een overtreding, de discussie aanging 

een speler van Demerstreek en daarop ontgoocheld het veld verliet. Stijn nam zijn plaats in. 

NWB/Pajottenland liet zich hierdoor niet afschrikken en ging gewoon verder met wat het de eer"

ste helft gestopt was: scoren. Na 10 minuten spelen nam Ind !s een snelle inworp waardoor Peter 

alleen op de linker*ank kwam te staan, diens voorzet werd afgewerkt door Wim en 0"2. Twee mi"

nuten later zette Maxime een 1"2tje op met Peter dewelke Maxime via het centrum doorheen de 

verdediging en de buitenspelval loodste. Maxime rondde deze aanval mooi af in de benedenhoek: 

0"3. De wedstrijd was gespeeld en de Demerstreek kon geen vuist meer maken. Bovendien ver"
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loor de thuisploeg ook nog zijn kapitein met een rode kaart na dom handspel. Dit was het signaal 

voor de bezoekers om het gaspedaal nog eens in te duwen. 10 minuten later, was het Peter, die 

met zijn derde assist Ind !s alleen voor doel bracht. Jammer genoeg werd Ind !s geen goal gegund 

door de keeper, die een mooie redding in huis had. Maxime was goed gevolgd om de 0"4 binnen 

te trappen. Pech bleef de Demerstreek achtervolgen toen ook hun doelman gekwetst het veld 

diende te verlaten. Ook bij ons moest een lichtgekwetste Peter de wedstrijd staken. Glenn kopte 

nog op de lat en Wim zette na een individuele actie de 0"5 eindstand op het bord. 

Een verdiende overwinning
Zo won de fusieclub haar eerste wedstrijd met ruime cijfers van een, achteraf gezien, zwak De"

merstreek dat blijkbaar niet met hun sterkste elftal speelde.
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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.

Kousen
Afzakkende kousen... Het is een kwaal waar we allemaal wel eens mee geconfronteerd werden. 

Hoewel? Er bestaat een zeer simpele remedie voor. Je kan ze immers voorkomen door 2 koordjes 

onder je knie en boven je kuitspier rond je been te binden. Zorg er wel voor dat de koordjes niet 

t( strak aangetrokken worden, zodat de doorbloeding niet gestopt wordt. Nadien kan je je kousen 

er om plooien. We kunnen dus kort zijn en onze scheidsrechters het volgende aanbevelen.

Koop kousen die lang genoeg zijn, zodat je ze goed kan omplooien &eventueel zelfs dubbel 

plooien'. Koop &of maak' tevens 2 koordjes op de goede lengte die er voor zullen zorgen dat je 

kousen steeds op dezelfde hoogte opgetrokken blijven.

Materiaal

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


Uit het ledenblad van Juli 1985
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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/



Voetbal In Frankrijk " Kris Leemans

Frankrijk, het land waar iedereen ((nsgezind is over het heldenstatuut van Zi"

dane. Frankrijk, het land dat als ((n 

hecht blok ervan overtuigd is dat ,Les 

Bleus- de beste voetbalformatie ter 

wereld is. Frankrijk, ... uiteindelijk 

zeer verdeeld : elke regio en elk de"

partement hebben hun eigen regels en 

dit zowel op het sociale en educatieve 

gebied, als op cultureel en sportief 

vlak. Zo is ook het Franse voetbal on"

derhevig aan de regelementering van 

de verschillende departementen en 

regios &bijvoorbeeld : de witte kaart in 

Bourgogne, maar niet in Loire"

Atlantique waarover later meer'.

Het Franse voetbal is ingedeeld in 3 

niveaus : departementaal, regionaal en 

nationaal. Hieronder baseer ik mij op het departement en de regio waar ik als 

arbiter ben aangesloten : ,district du Loire"Atlantique- en ,Ligue Atlantique-.

Departementaal niveau
Dit is het niveau waar de ploegen van de meeste dorpen en de tweede, derde en 

eventueel vierde ploegen van de iets grotere gemeentes hun strijd voeren. Het 

departement Loire"Atlantique telt zes divisies.

De ,3e Division- is de laagste divisie en het aantal ploegen hangt af van het aantal 

inschrijvingen. Hogerop volgt de ,Promotion de 2e Division- met 12 reeksen van 

12 ploegen, de ,2e Division- met 10 keer 12 ploegen, de ,Promotion de 1.re Divi"

sion- met 7 x 12 ploegen, de ,1.re Division- met 4 x 12 ploegen en tot slot, als 

hoogste divisie, de ,Division Sup(rieure du District- met 2 x 12 ploegen.

Vanaf ,2e Division- worden er, in de mate van beschikbaarheid, centrale arbiters 

aangeduid om de matchen te leiden. Indien geen o/ci0le aanduiding plaatsvond, 

moet de thuisploeg een arbiter afvaardigen. Naast de centrale scheidsrechter zijn 

er steeds twee lijnrechters. Dit zijn vrijwilligers van de spelende ploegen.  Vanaf 

DSD &,Division Sup(rieure du District-' worden de lijnrechters eveneens aange"

duid door de o/ci0le instanties.
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Regionaal niveau
Dit is het niveau waarin de eerste &soms zelfs de tweede' ploeg van elke, ietwat 

belangrijke, gemeente meedraait. Het regionale niveau van de ,Ligue Atlantique- 

wordt ingevuld door ploegen uit de volgende departementen : Loire"Atlantique, 

Vend(e en Maine"et"Loire. Ook hier onderscheiden we verschillende divisies : 

,Promotion Honneur- &6 keer 12 ploegen', ,Division R(gionale Honneur- &3 keer 

12 ploegen', ,Division R(gionale Sup(rieure- &2 keer 12 ploegen' en ,Division 

Honneur- &1 reeks van 14 ploegen'.

Nationaal niveau
Op nationaal niveau tre$en we eveneens vijf onderverdelingen : CFA2, CFA, Na"

tional, Ligue2 en Ligue1.

Arbitrage in Frankrijk " Kris Leemans

Om arbiter te worden, moet de kandidaat een theoretisch examen a*eggen en 

een medisch onderzoek ondergaan. Het theoretisch examen bestaat vooral uit 

meerkeuzevragen en enkele open vragen. De opleiding gebeurt in opleid"

ingscentra verbonden aan bepaalde clubs of via zelfstudie aan de hand van een 

o/cieel boek. De kandidaat"arbiter die met succes het examen heeft afgelegd, 

wordt nadien begeleid door een ervaren arbiter tijdens zijn eerste twee matchen. 

Arbiters jonger dan 18 jaar evolueren in de jeugdreeksen &dit is tot en met 18 jaar'. 

Er wordt afgeraden arbiters te recruteren die jonger zijn dan 15 jaar.

In Loire"Atlantique moet iedere arbiter jaarlijks een schriftelijk examen a*eggen 

en iedere arbiter wordt jaarlijks minstens ((n maal gecontroleerd op het veld. 

Punten worden toegekend op zowel het schriftelijk examen als op de praktijkcon"

trole. Aan de hand van deze punten wordt vervolgens een klassement opgesteld. 

De hoogstgeklasseerde arbiters stijgen een niveau, de laagstgeklasseerde arbiters 

dalen een niveau.

Wekelijks krijgt elke arbiter zijn aanduiding via internet. Deze kan wijzigen tot en 

met vrijdag, 18 uur, voorafgaand aan de match. Na elke match heeft de arbiter 

recht op een )nanci0le vergoeding. Er is een vergoeding voor de wedstrijd, welke 

gelijk is aan 251, en er is een kilometervergoeding, welke gelijk is aan 0,671 per 

kilometer met een minimum van 101. In de ,Ligue Atlantique- blijft de vergoed"

ing dezelfde op alle niveaus. Dat wil zeggen dat een arbiter die in DH *uit, een 

arbiter die in ,2e Division- *uit en een lijnrechter die in DSD vlagt allemaal met 

dezelfde vergoeding behandeld worden. Dit systeem is uniek in Frankrijk. Bov"

endien mogen wij ons prijzen als slechtst betaalde arbiters van Frankrijk.

Elke arbiter heeft de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de ,Union Nationale des 

Arbitres de Football- &UNAF'. Dit is de enige vereniging die er in Frankrijk 

bestaat waarbij arbiters zich kunnen aansluiten. De functie van de UNAF is een 

beetje zoals die van een vakbond. De UNAF vertegenwoordigt de arbiters in alle 

comit(s die met voetbal te maken hebben, verhoogt het statuut en de integratie 
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van de arbiter in de sport en geeft juridische, sociale en administratieve bijstand 

in geval het nodig zou zijn.

Het Franse voetbalreglement: De witte kaar!
Elke match wordt beslist met twee ploegen elk bestaande uit minstens acht 

spelers. Indien tijdens een match een ploeg met minder dan acht spelers komt te 

staan, wordt de match stopgezet door de arbiter en stelt deze een rapport op.

Elke ploeg beschikt over drie bankzitters en een ongelimiteerd 

aantal wissels. Een speler die van het veld gehaald werd ter 

vervanging van een bankzitter, kan dus opnieuw deelnemen.

De tijdelijke uitsluiting of ,Exclusion Temporaire- wordt toe"

gepast in 41 van de 99 departementen en kent twee toepassin"

gen in Frankrijk :

In 31 van de 41 departementen beschikt de arbiter over een 

derde kaart, namelijk de witte kaart. Een witte kaart kan gegeven worden na een 

overtreding &behalve een voetfout die steeds bestraft wordt met een gele kaart ...', 

na anti"spel, na protest, of na iedere andere overtreding waarvoor een gele kaart 

kan gegeven worden. De speler moet gedurende 10 minuten plaats nemen op de 

bank. Elke speler kan per match slechts ((nmaal een witte kaart krijgen. Daarna 

wordt systematisch de gele kaart getoond. Indien een speler reeds een gele kaart 

heeft gekregen, maar nog geen witte, dan kan deze speler geen witte kaart meer 

krijgen. Zijn volgende zware overtreding zal dus bestraft worden met een tweede 

gele kaart &en dus rood' of, indien nodig, met onmiddellijk de rode kaart.

In de overige tien departementen die de ,Exclusion Temporaire- toepassen 

&Loire"Atlantique inbegrepen', beschikt de arbiter enkel over de gele en de rode 

kaart. Elke gele kaart brengt automatisch een tijdelijke uitsluiting met zich mee. 

Ook hier moet de speler 10 minuten plaatsnemen op de bank. Na een tweede 

gele kaart is de speler uitgesloten &met vertoon van de rode kaart'.

Zoals reeds eerder vermeld wordt elke match geleid door drie arbiters &((n 

scheidsrechter, bijgestaan door twee lijnrechters'. Voor de lagere afdelingen zijn 

de lijnrechters vrijwilligers van de twee ploegen die steeds opgesteld staan aan de 

kant van de verdediging van hun eigen ploeg. Belangrijk is goede richtlijnen te 

geven voor aanvang van de match. Toch staat dit eventuele oneerlijkheden niet in 

de weg. In geval van vrijwillige lijnrechters moet de o/ci0le scheidsrechter deze 

spijtige mogelijkheid steeds overwegen en indien nodig de lijnrechter berispen of 

zelfs uitsluiten met rapport aan de bevoegde instantie.

Sinds oktober 2006 bekleedt de franse scheidsrechter tijdens het uitoefenen van 

zijn hobby hetzelfde statuut als een 2gendarme3. Fysieke agressie op een scheids"

rechter kan aldus bestraft worden tot vijf jaar gevangenisstraf (n tot475000 euro 

boete.
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Arbiter is altijd pineut

Voetbalbond begint nieuwe campagne
2Allemaal onmisbaar. Word scheidsrechter.3 Met die slogan wil de Koninklijke Belgische 

Voetbalbond &KBVB' sinds vorige week jonge mensen warm maken om zich als 

scheidsrechter te engageren. Voetbalclubs krijgen folders en posters in de bus, in de 

straten hangen a/ches. Tot eind september komen er ook tv"spotjes op RTL"TVI, Ka"

naaltwee, Een en de regionale zenders, alsook advertenties in de geschreven pers. Vanaf 

januari wordt de hele mediacampagne herhaald.

In 2002 hield de voetbalbond al een gelijkaardige campagne onder de noemer 2Oog voor 

het voetbal? Word scheidsrechter.3 Dat gaf een tijdelijke boost aan het aantal kandidaat"

scheidsrechters. Maar de jongste jaren is er opnieuw een terugval. Om alle wedstrijden " 

van de hoogste klasse tot de jeugdafdelingen " in goede banen te leiden, zouden er vol"

gens Robert Jeurissen, voorzitter van de centrale scheidsrechtercommissie, 7.000 

scheidsrechters nodig zijn. Bij de start van het nieuwe seizoen begin augustus waren 

slechts 6.235 arbiters aangesloten bij de voetbalbond.

De provincie Antwerpen blijft traditioneel de sterkst bezette provincie, met 965 

scheidsrechters. Een status"quo ten opzichte van begin dit jaar. Ook de provincies 

Oost"Vlaanderen &+ 1' en Brabant &+ 41' houden goed stand. Maar in alle andere provin"

cies daalt het aantal beschikbare scheidsrechters gestaag. De provincie Henegouwen 

kent zelfs een dramatische terugval: van 815 scheidsrechters vorig jaar naar 710 scheids"

rechters bij de start van dit seizoen.

De verklaring voor de terugloop is even simpel als schrijnend: de toenemende agressie 

waarmee de scheidsrechter bijna wekelijks te maken krijgen. Volgens een enqu5te van 

het programma Koppen eind vorig jaar is een op de zes scheidsrechters ooit al fysiek 

belaagd. Elk seizoen zijn verschillende scheidsrechters voor korte of langere tijd 

werkonbekwaam. De voetbalbond beseft dat preventie alleen allang niet meer volstaat. 

2We moeten erover nadenken kordater op te treden tegen agressie. Ik roep niet dat ie"

dereen nu zwaar moet worden gestraft, maar misschien moeten we erover nadenken de 

stra$en strenger te maken3, aldus Jeurissen.

De verbale agressie is nog veel erger, want wekelijkse kost. In overvolle stadions kan 

een professionele en ervaren scheidsrechter zich daar makkelijk boven zetten, maar in 

de provinciale reeksen en jeugdafdelingen, waar de ouders langs de lijn staan te 

schelden, moet een scheidsrechter uit stevig hout gesneden zijn om alle kritiek van zich 

te laten afglijden als water van een eend. Veel jonge scheidsrechters, vaak niet ouder dan 

zestien jaar, kunnen dat niet aan of moeten stoppen van hun ouders. Begrijpelijk. Geen 

enkele ouder hoort graag hoe zijn kind door het slijk wordt gehaald.
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De toenemende fysieke en verbale agressie gaat gepaard met een a6alvend gevoel van 

respect tegenover mensen die een gezagsfunctie uitoefenen. 2Iedereen die een uniform 

draagt en gezag moet uitstralen, heeft tegenwoordig problemen3, zegt Jeurissen. De 

voorbeelden in eerste klasse zijn legio. Elke week uiten trainers en voorzitters wel kri"

tiek op de man met het *uitje. Iedereen herinnert zich Johan Vermeersch, de voorzitter 

van FC Brussels, die vorig seizoen ostentatief het veld opliep om zijn jas aan de scheids"

rechter te geven. Maar ook dit prille seizoen staat al bol van de schimpscheuten aan het 

adres van de arbiter.

De Belgische voetbalbond is ongelukkig met de kritiek. Terecht. Emotionele reacties 

van de verliezende partij die zich onrecht voelt aangedaan, zijn begrijpelijk, maar on"

dermijnen het gezag van de scheidsrechter. Trainers en voorzitters moeten het goede 

voorbeeld geven aan de supporters (n aan de jeugd. En iedereen moet bese$en dat de 

scheidsrechter een mens is, en dat een mens fouten maakt. En vooral dat de scheids"

rechter in de eerste plaats een vrijwilliger is, die met zijn hart zijn hobby uitoefent. 

Want zonder de man in het 

zwart zou er geen voetbal 

zijn.

Het is de vraag of de nieuwe 

campagne van de voetbal"

bond zoden aan de dijk zal 

zetten. Voorbeelden in de 

arbitragewereld, zoals Frank 

De Bleeckere, kunnen een 

bijdrage leveren. Maar 

waarom zouden jonge gasten 

scheidsrechter willen wor"

den, als ze zien hoe zelfs een 

van de beste scheidsrechters 

wordt aangepakt?

Zijn schitterende prestatie op het WK 2006 in Duitsland lijkt iedereen al vergeten. 

Maar als hij straks de eerste slechte match in de eigen competitie *uit, zal die met een 

vergrootglas worden geanalyseerd. Het is de paradox van veel topscheidsrechters. Op 

Europees niveau *uiten ze bevrijd, omdat de supporters hen niet kennen. In eigen 

competitie worden ze verguisd, voor de fouten die ze in vorige duels maakten.

De media spelen daarin zeker een rol, door blunders uit het verleden in de aanloop van 

belangrijke matchen nog eens op te rakelen. Daardoor ontstaat op voorhand onver"

mijdelijk een sfeer van negativisme. Ook de technologische mogelijkheden van televisie, 

die elke betwiste fase herhaalt en uitvergroot, maakt het er voor de scheidsrechters niet 

makkelijker op. Dat brengt ons &weer' bij de vraag of de arbiter niet dringend meer 

technische hulpmiddelen moet krijgen? Want naast de scheidsrechters zelf, lijken ook 

die in het moderne voetbal steeds meer onmisbaar.

De Standaard
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1' Sudoku

Denksport

2' Woord ritsen
Vind telkens 1 woord zodat de eerste twee woor"

den & de laatste twee woorden samen weer een 

nieuw woord vormen. Tussen haakjes staat het aan"

tal letters vermeld. Voorbeeld: 2paarden ... deling3. 

De oplossing is staart. Om deze opdracht juist te 

hebben dient u dus 16 oplossingen door te geven.

Bezorg je oplossingen aan pebraert@pandora.be, 
ten laatste op 20 januari en win een mooie prijs

3'  De oude doos

Oplossingen September
2! Doordenker
Stel x = aantal kippen gekocht door een vrouw. 

Dan is x+n het aantal kippen gekocht door haar 

man. De vrouw betaalt bijgevolg x2 Euro en de 

man &x+n'2 = x2 + 2nx +n2 Euro

Iedere man geeft 63 gulden meer uit dan zijn 

vrouw. Dit geeft : x2 + 2nx + n2 = x2+ 63

DUS is x = &63"n2'/&2n' 

Stel n=1 : VROUW : x=31 MAN : x+n = 32

Stel n=3 : VROUW : x=9 MAN : x+n = 12 

Stel n=7 : VROUW : x=1 MAN : x+n = 8 

Alle andere waarden van n geven geen gehele 

resultaten. Bert : 23 kippen meer als Katrien 

d.w.z. Katrien = 9 kippen en Bert = 32 kippen 

Joris : 11 kippen meer als Anna d.w.z. Anna = 1 

kip en Joris = 12 kippen. Dus de overblijvende 

man en vrouw : Barbara = 31 kippen en Filip = 8 

kippen. De vrouw van Bert is Barbara

1! Sudoku3! Zweeds Raadsel

1! mok  baal &2'
2! kar  register &3'

3! vol  loos &3'
4! pa  rel &2'

5! sneeuw  last &3'
6! hagel  boom &4'

7! ree  aal &3'
8! ban  moes &3'

9! pot  zwaar &4'
10! mot  jas &5'

11! knip  schaduw &3'
12! gordijn  del &3'

13! pols  opname &4'
14! wijs  lengte &4'

15! boeg  scherm &5'
16! appel  tuin &4'

taart

Herken in de onderstaande foto ten minste 5 

huidige leden van onze vriendenkring. Dezelfde 

foto vind je in meer detail op blz. 8.
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