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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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Gelukkig Nieuwjaar!
Een nieuw jaar, een nieuwe start... Ik 

hoop dat al onze lezers en hun familie een 

gelukkig nieuw jaar tegemoet gaan. Met 

de bowling en de 2"daagse reis hebben we 

alvast twee mooie belevenissen in het 

vooruitzicht. In dit nummer kijken we 

ook even terug naar enkele activiteiten 

die we vorig jaar met onze vriendenkring 

mochten beleven. Het eetfestijn werd 

door de hulp van al onze leden wederom 

een succes. De voetbalploeg herleeft en is 

in dit seizoen nog steeds ongeslagen na 

overwinningen tegen Noord"Limburg en 

de Demerstreek. De fakkeltocht was ron"

duit geweldig! De redactie wenst u dan 

ook veel leesplezier met dit overvol ex"

emplaar van uw NWB"ledenblad!

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

zien, kan je contact 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
De Denksport is weer in. Niet elke op"

gave was even gemakkelijk. Toch kregen 

we deze maand 9 inzendingen, waarvoor 

onze dank. 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 december 2007.!
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Voorwoord

www.nwb.be

http://www.nwb.be
mailto:pebraert@pandora.be
mailto:pebraert@pandora.be
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Voetbal
Op vrijdag 25 januari en op maandag 18 februari spelen we onze 

3e en 4e voetbalwedstrijd van het seizoen. Dit maal speelt de 

fusieploeg niet MET, maar TEGEN elkaar. De wedstrijden 

vangten beide aan om 20.00 uur. De eerste spelen we in de 

sportaal van de Bellekouter #Bellestraat 99 te A$igem%. De 

tweede in de sporthal van Zellik. Afspraak om 19.30 uur ter 

plekke. Contacteer Indes Desmet voor meer info.

Ledenvergadeing
Op vrijdag 8 februari houden we een ledenvergadering. We 

plannen een gezellig samenzijn met natjes en droogjes. Na de 

maandelijkse rubrieken voorziet het bestuur een binnenskam"

erse activiteit, die u ter plekke zal uitgelegd worden.

Fakkeltocht
We bedanken Yvan en gans zijn team voor de organisatie van 

de fakkeltocht in december. Het was ronduit geweldig en ein"

digde met een heerlijke wafelenbak!

Geboorte
We wensen André en Marie"Therese Debusscher van harte 

proficiat met de geboorte van hun kleinzoon Utse.

Nieuwjaarsreceptie
Het nieuwe jaar werd weer goed ingezet! De foto’s van de 

nieuwjaarsreceptie spreken boekdelen.
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Jaarlijks Eetfestijn 2007 

Resultaten
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Seizoen 2007"2008, nr 1

1. Bij het nemen van een strafschop, tussen het fluitsignaal en het trappen, werpt een 

tegenstander met modder op de strafschopnemer. Deze onderbreekt zijn spelactie niet 

en trapt de bal in de hoek van het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Hij keurt het doelpunt goed en toont de rode kaart aan de speler die met 

modder gooide.

2. Als gevolg van een betwist doelpunt, weigert een ploeg opnieuw af te trappen. Wat 

moet de scheidsrechter beslissen?

Hij roept de kapitein van de ploeg die weigert af te trappen en geeft hem de 

opdracht en de nodige tijd om zijn spelers te verzoeken het spel te hervatten.

3. Bij het nemen van een strafschop, trapt de strafschopnemer de bal achterwaarts naar 

een ploegmaat, die vervolgens een doelpunt scoort. Wat moet de scheidsrechter beslis"

sen?

Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije 

schop voor de tegenpartij op de strafschopstip.

4. Een vervangen speler neemt plaats op de bank/dug"out. Bij een betwiste spelactie 

tegen de zijlijn roept hij beledigende woorden naar de scheidsrechter, die het spel on"

derbreekt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Hij toont de rode kaart aan de vervangen speler en laat het spel hervatten 

met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal bij 

de spelonderbreking was.

5. Bij het nemen van een inworp bevindt een tegenstander zich op minder dan 2 meter 

van de nemer van de inworp. Alvorens de scheidsrechter kan tussenkomen, wordt de 

inworp reglementair genomen en doet de tegenstrever de bal vrijwillig met de hand af"

wijken. De scheidsrechter mag het principe van het voordeel niet toepassen, hij onder"

breekt het spel en geeft de overtreder een waarschuwing #gele kaart%. Hoe laat de 

scheidsrechter het spel hervatten?

Met een inworp door de ploeg die de inworp genomen had
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Voetbal
NWB/Pajotten - Noord-en-Midden-

Limburg

Een gehavende fusieploeg...
Wegens allerhande omstandigheden waren er slechts 11 spelers op de 2e afspraak van ons voet"

balseizoen. Verschillende supporters van zowel NWB als Pajottenland waren wel aanwezig. On"

der toeziend oog van onze coach warmden de 11 spelers zich gedwee op en keken ze reeds meer"

dere malen naar de jonge ploeg uit Limburg, die de tegenstand zou voorzien. 

De opstelling
De opstelling was traditiegetrouw gebaseerd op een sterke Pajotse verdediging en een zwierige 

NWB aanval. In het doel stond Kris, met centraal duo Dimitry en Davy voor hem uit. Op de 

backs zouden Peter Roger en Jeroen #die tegen z'n ex"ploeg speelde% stand houden. Hans en 

Glenn bevolkten de flanken. Centraal op het middenveld moesten Frans en Peter Ebraert het spel 

verdelen. In de aanval werden de spitsen Wim en Stijn geposteerd. 

Eerste Helft
Onder de een striemende regen floot Pascal Gezels de wedstrijd op gang. In het begin van de 

wedstrijd had de fusieploeg reeds het overwicht. De linies sloten goed bij elkaar aan, waardoor er 

op het middenveld alle belangrijke duels gewonnen werden. De passen van Davy, die duidelijk in 

zijn dagje was, kwamen in 90& van de gevallen aan, waardoor de fusieploeg meerdere kansen 
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afdwong. De flankspelers dweilden geregeld hun flank af en brachten de bezoekers meerdere 

malen in de problemen. Kortom... de openingsgoal kon niet uitblijven. 

Na een kwartier hadden we echter pech... Stijn moest gekwetst het speelveld verlaten. Zijn rug 

had hem in de steek gelaten. Hierdoor moest de rest van de wedstrijd met 10 tegen 11 gevoetbald 

worden. Van deze situatie maakte de bezoekers handig gebruik. Ze begonnen beter en beter te 

voetballen en speelden de man"meer"situatie goed uit. De linies van de fusieploeg werden breder 

en breder. Hierdoor konden de Limburgers enkele kleine kansen afdwingen. Jammer genoeg was 1 

van deze 3 kansen raak. Na geharrewar voor doel kon een Limburgse middenvelder de 0"1 tegen 

de touwen prikken. 

Enkele kopjes gingen naar beneden, maar lang werd er alvast niet getreurd. De spelers voelden dat 

de ploeg draaide, dat er mooi samenspel was en dat er dus zeker meer in zat. Ook het doelhout 

stond 2 maal in de weg om de gelijkmaker te verhinderen... De rust werd ingeleid door een strak 

fluitsignaal van ref Pascal. Tijdens de rust stuurde coach Marc een klein beetje bij. Davy moest 

meer bij het middenveld aansluiten en af en toe eens mee gaan met een tegenaanval. 

Tweede helft
Deze bijsturing resulteerde na 5 minuten inde tweede helft reeds voor succes. Op een splijtende 

pass van Peter Ebraert kon Davy alleen voor doel, de bal mooi naast de doelman binnen tikken: 1"

1. Enkele minuten later moest ook een Limburgse speler de wedstrijd staken door krampen. Met 

10 tegen 10 ging het nog een stuk vlotter, en al snel stapelden de kansen zich op. Op een voorzet 

van Peter Ebraert kon Hans door middel van een zweefsprong schitterend binnen koppen: 2"1. 

Wanneer even daarna nog een speler van de bezoekers uitviel, was de wedstrijd gespeeld. Met 10 

tegen 9 was er omzeggens geen tegenstand meer te bespeuren. Op pass van Davy, kwam Hans 

alleen voor de doelman. Hij miste niet en maakte z'n tweede van de avond. In de laatste minuten 

werd een doorgebroken Peter Ebraert 

nog foutief gestopt toen hij de doelman 

had omspeeld. Jeroen werd de eer niet 

ontgonnen om tegen zijn ex"ploegmaats 

te scoren. Jeroen faalde niet en het werd 

4"1. 

Conclusie
Al bij al een over"verdiende uitslag voor 

een ploeg die bleef vechten toen ze met 

10 tegen 11 vielen en onverdiend op 

achterstand gekomen waren. Felicitaties 

voor onze voetbalploeg, die stoer pronkt 

met een 6 op 6. Voor NWB speelden: 

Stijn, Wim, Glenn, Jeroen en Peter 

Ebraert. Voor de Pajotten schitterden: 

Dimitry, Davy, Kris, Hans, Peter Roger 

en Frans. Coach van dienst was Marc.
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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 geïnteresseerd zullen zijn in materiaal. Zo kunnen we de scheidsrechtergemeenschap 

samen vooruit helpen.

Schrijfgerief
We weten allemaal dat we af en toe eens iets moeten noteren op het voetbalveld: een vervanging"

ing, een doelpunt, een gele of rode kaart. Om deze administratie bij te houden gebruiken de 

meeste re'en voorgedrukte kartonnen kaartjes en een potlood.

Het is handig dat je iets hebt dat hard is om op te noteren. Indien je een los velletje papier zou 

gebruiken, dan wordt noteren een stuk moeilijker omdat je niet zoveel druk tegen het papier kan 

zetten. Een potlood is vooral aangewezen bij regenweer en dit omwille van 3 redenen. Indien je 

kartonnetje nat wordt #1% kan je met inkt op nat papier soms moeilijk schrijven #2% loopt inkt uit 

en blijven markeringen in potlood staan. #3% Het derde voordeel is dat een potlood geen last heeft 

van de zwaartekracht. Met inkt moet je er steeds voor zorgen dat je penpunt naar beneden is om 

te kunnen schrijven "" dit omdat de inkt steeds naar beneden loopt. Met een potlood kan je ook 

verticaal of ondersteboven schrijven.

Materiaal

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


La Forêt " Vresse Sur Semois: 21 en 22  juni 2008

Na de successen van de vorige uitgaven heeft 

de vriendenkring een tweedaagse reis gepland 

naar de Belgische Ardennen. Als verblijfplaats kozen we het Hos"

tellerie La Sapiniére in het rustige La Forêt temidden van bossen 

en wandelwegen. De hotelier staat zelf achter het kookfornuis en 

verwent u graag met een verzorgde en verfijnde keuken.

Programma
We vertrekken om 7 uur s’morgens 

te Meise. De thuiskomst de Meise op zondagavond is voorzien rond 

22 uur. Het gedetailleerde programma moet nog opgemaakt worden.

Prijs
Dit wordt u allemaal aangeboden aan de prijs van 110 euro per per"

soon. 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.  Inbegrepen 

zijn de busreis, comfortabele kamer met ontbijt en zaterdagavond een gastronomische maaltijd 

dranken inbegrepen. De inschrijvingen zijn beperkt tot 50 personen, gelieve onderstaande strook 

in te vullen en een voorschot van 25 euro per persoon te storten.

!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Naam :

Adres :

Telefoon :

Schrijft in voor het tweedaagse verblijf te La Forêt op 22 en 23 juni 2008 met ….. personen, en 

stort 25 euro per persoon als voorschot op rekening 437 ( 3140821 ( 96

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Handtekening
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2"daagse reis
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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/



Bowling
Vrijdag 11 April 2008

Na de geweldige successen van de vorige uitgaven gaan we met de vriendenkr"

ing terug bowlen op vrijdag 11 april 2008, en dit keer in het bowling en par"

tycentrum WIMA te Schelle, Boomsesteenweg 9 #langs de A12 richting Antwerpen, juist voorbij 

de tunnel van Boom%. We hebben gekozen voor WIMA aangezien we niet meer konden rekenen 

op Sportopolis te Jette, en Wima ons werd aanbevolen door verschillende mensen voor zijn kwal"

iteit en enorme keuze.

Programma
Afspraak in de WIMA te Schelle om 18u45

Aanvang van het bowlingspel stipt om 19u einde om 21u

Aanvang van het eten in formule All"in om 21u tot 24u

De All"in formule omvat bowlen van 19u tot 21u en daarna lekker 

tafelen van 21u tot 24u.

Er is keuze uit  Aperitief " voorgerechtenbu'et, vis, vlees, vegetarisch, warm of koud " suggestie 

van de chef " wok " soep " zelf samenstellen brochette, kalkoen, rund, lam, varken, struisvogel, 

barbecue" en paprikaworstjes, spekblokjes of visbrochetten " pastabar " lamskoteletjes en en"

trecôte op de grill " warme en koude groentjes " dessert voor de zoetebekken " water, wijn, cola, 

fanta, sprite, pils, ko)e en thee à volonté tijdens de maaltijd.

Er wordt een bijdrage gevraagd van 30 euro per persoon, jeugdige tussen 15 en 

18 jaar betalen 25 euro en de kinderen tot 14 jaar betalen 20 euro per persoon. 

De medewerkers aan het eetfestijn van 7 en 8 december 2007 mogen 5 euro 

per dag dat ze hebben meegeholpen in mindering brengen.

Gelieve onderstaande strook in te vullen en af te geven, het verschuldigde be"

drag moet voor 27/02/2008 gestort zijn op de rekening 437"3140821"96

!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Naam :

Adres :

Telefoon :

Schrijft in voor de bowlingavond van 11 april 2008 met            volwassen #30 euro%

            Jeugdigen #25 euro%             kinderen #20 euro%

En schrijf heden het bedrag van                    over op de rekening 437 ( 3140821 ( 96

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Handtekening
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IMMOLEC NV

ElectriciteitsOnderneming

Bureau : Raadsplein 8 - 1070 Brussel

Tel. 053 66 83 26 - 02 582 76 82

Fax. 02 582 78 20



Uit het ledenblad van April 1984
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Oud Nieuws



Hoe bestraf men oordeelkundig een fout?
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HOOFDPRIJS!:"" 00389
RESERVENUMMER!: " 02108
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Uitslag Tombola

Prijzen af te halen voor 11 april 2008 bij

Milleville Christian   02/2673015 of  0475/302635

www.nwb.be

2.    0007 34.   3032 66.   6054 98.       9085

3.    0118 35.   3144 67.   6152 99.       9187

4.    0213 36.   3238 68.   6290 100.     9249

5.    0257 37.   3309 69.   6418 101.     9335

6.    0352 38.   3391 70.   6497 102      9589

7.    0405 39.   3463 71.   6552 103.     9647

8.    0506 40.   3526 72.   6599 104.     9728

9.    0628 41.   3686 73.   6704 105.     9748

10.  0653 42.   3790 74.   6776 106.     9906

11.  0814 43.   3841 75.   6885 107.    10057

12.  0862 44.   3956 76.   6978 108     10147

13.  0941 45.   4014 77.   7039 109.    10202

14.  1092 46.   4105 78.   7128 110.    10392

15.  1169 47.   4239 79.   7194 111.    10659

16.  1263 48.   4286 80.   7342 112.    10687

17.  1301 49.   4355 81.   7437 113.    10842

18.  1405 50.   4487 82.   7539 114.    10898

19.  1458 51.   4507 83.   7557 115.    10939

20.  1598 52.   4628 84.   7651 116.    11345

21.  1606 53.   4705 85.   7728 117.    11428

22.  1757 54.   4778 86.   7806 118.    11478

23.  1852 55.   4878 87.   7903 119.    11654

24.  1956 56.   4996 88.   8004 120.    11691

25.  2043 57.   5058 89.   8087 121.    11828

26.  2108 58.   5129 90.   8156 122.    11854

27.  2191 59.   5242 91.   8302 123     11899

28.  2210 60.   5295 92.   8404 124.    11901

29.  2254 61.   5378 93.   8562 125     11922

30.  2355 62.   5497 94.   8738 126.    11960

31.  2522 63.   5543 95.   8754 127.    11989

32.  2591 64.   5641 96.   8789

33.  2612 65.   5703 97.   8807

http://www.nwb.be
http://www.nwb.be
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Oplossingen December
1# Sudoku
386

2# De Oude Doos
Ondermeer: De Wael Hendrik, De Lange Koen, 

De Jonckheere Jean, Maerten Robert, Milleville 

Christian, Quinteyn Guy, Arijs André, De Key"

ser Michel, De Greve Karel, De Baerdemaker 

Patrick, De Pauw Frans

2# Woordritsen

1% Sudoku

Denksport

2% Raadsel
.De nummers 1 tot en met 8 moeten in de cirkels 

van het netwerk #zie figuur% worden geplaatst. 

Nummers in aangrenzende cirkels #verbonden door 

een lijn% moeten daarbij meer dan 1 verschillen. 

Dus bijvoorbeeld cirkels die verbonden zijn met de 

cirkel waar 4 in staat mogen niet de waarde 3 of 5 

bevatten.

Bezorg je oplossingen aa! 
pebraert@pandora.b", ten laatste op 20 maar# 

3% Rebus

www.nwb.be

1  mok KA baal #2%
2  kar KAS register #3%

3  vol  ZIN loos #3%
4  pa PA rel #2%

5  sneeuw BAL last #3%
6  hagel SLAG boom #4%

7  ree BOK aal #3%
8  ban AAL moes #3%

9   pot LOOD zwaar #4%
10 mot REGEN jas #5%

11  knip OOG schaduw #3%
12  gordijn ROE del #3%

13  pols BAND opname #4%
14  wijs NEUS lengte #4%

15  boeg  BEELD scherm #5%
16  appel MOES tuin #4%

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