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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
        Cederlaan 9
        1851 HUMBEEK
        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

Reglementen Quiz 3

Oud nieuws

Materiaal

2"Daagse Reis

Bowling

Ref in de Kijker: Geert De Breucker

Denksport

! 3



Gastsprekers
Het bestuur is op zoek naar gastsprekers 

voor de ledenvergaderingen van volgend 

seizoen.

Ref in de kijker
Dit maal staat Geert De Breucker in de 

kijker. Geert is reeds 8 jaar actief als 

scheidsrechter. Indien je uzelf ook eens in 

de kijker wilt zien, kan je contakt opne"

men 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 moeilijkste denksport van het seizoen 

is achter de rug. Dit maal kregen we 

slechts enkele inzendingen binnen. Het 

lijkt er op dat het spannend zal worden in 

de eindstand op het einde van het sei"

zoen. 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 februari 2008!
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Bowling
Op vrijdag 11 april gaan we samen bowlen. Net zoals elk jaar, 

combineren we 2 spelletjes met een lekker etentje. Dit jaar op"

teerden we voor een formule waarbij de dranken tijdens de 

maaltijd inbegrepen zijn. Wie zullen er dit jaar met de prijzen 

gaan lopen?

Ledenvergadeing
Op vrijdag 9 mei houden we de laatste ledenvergadering van 

het seizoen. Op deze vergadering worden de klassementen van 

onze leden bekend gemaakt #en hopelijk gevierd$. Allen op post 

vanaf 20.00 uur in onze zaal in Kobbegem.

Voetbal
Op zaterdag 10 mei organiseren de vrienden van 

Kampenhout het toernooi der Brabantse scheidsrechters. Een 

exact programma is nog niet bekend gemaakt, maar wat we al 

vast ligt is dat het toernooi plaats vindt in de namiddag op de 

terreinen van SK."Kampenhout #Zeypestraat 26a te 

Kampenhout$. Voetballers, houden dus hun agenda best vrij, 

zodat we dit jaar nog eens kunnen schitteren!

Blessure
Wij wensen Bram Coppens een goede revalidatie toe en hopen 

hem snel terug te zien op de Brabantse voetbalvelden!

Geboorte
Wij wensen Michel De Keyser en zijn echtgenote profi"

ciat bij de geboorte van hun tweede 

kleinkindje Iona!
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Voetbal
NWB/Pajotten - Zaalvoetbal

Op 18 februari 2008 speelden we onze 4e wedstrijd van het seizoen. Nadat de 3e wedstrijd een 

kleine ramp was, met slechts 7 aanwezigen, was deze maandag"avond wedstrijd een echte ver"

ademing. Er waren maar liefst 13 spelers en 1 supporter komen opdagen. Aanwezige Pajotten 

waren Dimitri, Kris, Frans. Voor NWB waren aanwezig: Stijn, Indes, Peter, Geert, Albert, Jeroen, 

Hans, Glenn, Kjell, Wim en Jessica. 

Misverstanden... komen 

voor...
Door een mis"communicatie met de 

zaal"admistratie "" wij dachten dat 

we om 20.00 uur dienden te starten 

en zij dachten dat we om 19.00 uur 

dienden te staren "" konden we 

echter slechts een half uurtje spor"

ten. Om 20.00 uur vangde er immers 

een competitiewedstrijd aan. Geluk"

kig was iedereen tijdig aanwezig en 

stonden we om 19.40 uur paraat. 

Het jonge geweld
Er werd gevoetbald met 5 tegen 5. Er werd al direct mooi gecombineerd door de beide ploegen. 

Terwijl de veteranen het meer op techniek deden, moest de jeugd het meer op inzet hebben. 

Deze laatste ploeg begon echter het sterkst, met een vroeg doelpunt van Glenn. Even later stond 

het na een mooi uitgevoerde actie 2"0. Het was alweer Glenn, die van ver kon prikken. 

De ervaring
Daarna kwamen de veteranen opzetten. Na een mooi uitgerokken aanval kon ? milderen tot 1"2. 

De veteranen bleven strijdvaardig. Zeker toen duidelijk werd dat de jeugd met de kansen begon te 

morsen. Tot 2 maal toe diende een goal afgekeurd te worden. De eerste keer was het Kjell die 

binnen het veld zijn uitrusting in orde aan het brengen was, de bal afsnoepte van Dimitri en sco"

orde. De tweede keer was het Kris, die met de hand de bal in doel devieerde. Aan de andere kant 

hadden Geert en Albert nog schietkansen, maar het bleef dus 2"1. 

Een verdiend gelijk spel
Vijf minuten voor tijd kon Peter doorbreken. Geert vroeg de bal nog, maar Peter tikte zelf in de 

linkse hoek binnen: De 2"2 was een feit. Er werden nog kansen genoteerd aan beide kanten, maar 

de beide teams konden zich in deze score vinden en vierden deze samen in de kantine. Een ges"

laagde voetbalavond.

! 6



Seizoen 2007"2008, nr 3

1. De bal is in het spel en een wisselspeler van ploeg A loopt het speelveld op. Hij krijgt 

er een slag van een verdediger van ploeg B. Beiden staan op dat moment in het straf"

schopgebied van de verdediger. De scheidsrechter fluit, sluit de verdediger uit en laat 

hernemen met:

indirecte vrije schop in het voordeel van ploeg B op de plaats waar de bal was 

bij de spelonderbreking.

2. Na de bal in bezit te hebben genomen, houdt de doelverdediger deze op de vlakke 

hand. Een aanvaller komt langs en kopt de bal in doel. Beslissing?

indirecte vrije schop waar de aanvaller de bal speelde.

3. Indirecte vrije schop voor de aanvallende ploeg buiten het strafschop"gebied van het 

verdedigend elftal. De scheidsrechter vergeet de arm in de hoogte te steken en de bal 

wordt rechtstreeks in het doel getrapt. Beslissing?

indirecte vrije schop hernemen.

4. Een speler die medisch verzorgd wordt buiten het veld, doet een tegenstander, die 

zich op het speelveld verplaatst, struikelen. De scheidsrechter onderbreekt het spel, 

geeft een waarschuwing aan de overtreder en laat het spel hervatten met een:

directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van het slachto!er.

5. De scheidsrechter onderbreekt het spel omdat een wisselspeler het speelveld be"

treedt om een bidon op te rapen die was blijven liggen na een blessure behandeling. 

Hoe moet het spel hervat worden?

indirecte vrije schop waar de bal was bij de onderbreking.
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Oud Nieuws
Uit het ledenblad van Augustus 1985
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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.

Kaarten
Het protocol schrijft voor dat de ref eerst de kaart opschrijft alvorens hij/zij ze aan de speler 

toont. De meeste jonge scheidsrechters nemen daarom slechts 1 gele en 1 rode kaart mee naar 

hun wedstrijden. Soms is het echter interessant om direct een kaart boven te kunnen halen om 

uw gezag onmiddellijk te tonen. Daarom is het vaak interessant om een extra gele en rode kaart 

in de achterzak en broekzak te steken.

Een extra voordeel van 2 kaarten van elke soort mee te pakken is dat je een backup bij hebt wan"

neer je 1 van je kaarten zou verliezen.

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.

Zaterdag 21 juni 2008
Vertrek carpool parking te Meise om 7 uur STIPT. Ko%e" en 

plaspauze worden voorzien van 8u tot 8u45 uur te Aische"en"

Refail. Van hieruit vertrekken we naar Warnant  waar we om 10u stipt kunnen vertrekken voor 

een tocht van 6 km op een rail"bike #Warnant & Fa"

laën & Warant$ we worden omstreeks 11u30 terug 

verwacht op onze vertrekplaats.

We vertrekken onmiddellijk richting hotel van zodra 

iedereen binnen is en worden rond 13u in La 

Sapinière te Laforêt verwacht waar we kunnen aan"

schuiven voor een lekkere broodmaaltijd #inbegrepen 

in de prijs$. We hopen onze kamers te kunnen inne"

men vanaf 14u. Gelegenheid om zich om te kleden 

voor de wandeling.

Om 15u vertrek van de wan"

deling aan het hotel, we gaan 

slechts 7 km wandelen. De 

wandeling bevat echter wel 

enkele schitterende ver"

gezichten en ook enkele 

steile hellingen en afdalin"

gen #voorziet u van zeer 

goed schoeisel voor one'en 

paden !!!$. We zullen dit op 

een rustig tempo doen zodat 

iedereen kan genieten. Na"

dien worden we terug aan 

het hotel verwacht rond 18u. 

De niet"wandelaars kunnen rustig naar het dorp Vresse gaan waar het 6e muziekfestival voor 

plaatselijke muzikanten plaats heeft #orkesten, jachthoornblazers, accordeon …$
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Om 19u verzamelen wij voor het aperitief om 

daarna te kunnen genieten van volgende gerech"

ten: 

Zondag 22 juni 2008
Tussen 8 tot 9 uur verorberen we een heerlijk onbijt. 

Daarba vertrekken we om 9u30 aan het hotel, gelieve 

tijdig u dranken te betalen en u bagage op de bus te zet"

ten! Om 11u brengen we een bezoek aan de Brasserie Des 

Fagnes in Mariembourg, dit bezoek bestaat uit twee de"

len, de oude brouwerij uit de 19e eeuw, vakkundig in de 

oorspronkelijke staat hersteld en een bezoek aan de mod"

erne in bedrijf zijnde brouwerij. Dit bezoek duurt ongev"

eer 1u.

Vanaf 12u15 kunnen we in de cafetaria genieten van een Assiette Fagnarde # mixte kaas en vlees 

met groentjes en brood$ ook wordt er een drankje aangeboden, wegens tijdsgebrek hebben we 

voor iedereen deze schotel besteld, zodoende onze programmatie voor de verdere dag niet in het 

gedrang komt # kostprijs 10 euro & 

wordt u aangerekend bij de afrekening 

in bijlage$. Mogelijkheid om de plaatse"

lijke bieren te degusteren.

Om 14u vertrek naar het station in 

Mariembourg, waar we om 14u20 ver"

trekken met de stoomtrein richting 

Treignes een tocht van 14 km waar we 

kunnen wegdromen in de romantiek 

van een vervlogen tijdperk met schil"

derachtige hoekjes vol typische Ar"

dense charme. Fakultatief bezoek aan 

het spoorwegmuseum te Treignes # 3,50 euro inkom$. Om 15u40 nemen we terug de trein naar 

Mariembourg.
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Duo van gerookte forelfilet en rivierkreeftjes terrine

Roomig witloofsoepje met reepjes Ardeense hesp

Waterzooi van zeewolffilet

Sorbet van aardbeien

Hertekalffilet grand veneur

Gefritte brie met perzik en veenbessen

Palette van de chef. Café

Water, witte en rode wijn



Om 16u30 vertrek vanuit Mariembourg richting Chastrés 

waar we de chocolaterie Vanlie' ’s gaan bezoeken. We zullen 

er uitleg krijgen van een traditionele ambachtelijke choco"

lademaker, mogelijkheid tot proeven en aankoop.

Rond 19u vertrekken we te Chartrés richting Meise, we voor"

zien nog een stop in de Carestel te Nijvel waar nog iets kan 

gedronken of gegeten worden.

Rond 21u vertrekken we dan vanuit Nijvel richting Meise waar we omstreeks 21u45 mogen ver"

wacht worden. Vergeet vooral uw goed humeur niet, wees op tijd op de vertrekplaats alsook op de 

afspraken tijdens het weekend. op die manier wordt dit gegarandeerd wederom een succes!

Gelieve het saldo van uw boeking over te schrijven op rekening van N.W.B. 437 & 3140821 & 96 en 

dit liefst voor 15 mei 2008.

Prijs
Dit wordt u allemaal aangeboden aan de prijs van 110 euro per persoon. Voor de leden die tombo"

lakaarten verkocht hebben wordt er rekening gehouden met het aantal verkochte loten. De 

voorwaarden zijn deze die geldig waren verleden seizoen.  Inbegrepen zijn de busreis, comforta"

bele 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 voor"

schot van 25 euro per persoon te storten. Er zijn nog maar een5"tal plaatsen vrij! Wees dus heel 

snel, als je er nog bij wilt zijn!!!

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

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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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.

De inschrijvingen voor dit evennement werden afgesloten. Met meer dan 50 deelnemers, wordt 

het vast weer een succes! Tot  dan!
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Geert De Breucker "" assistent P1

Waar en wanneer ben je geboren?
Vilvoorde, 22 mei 1969

Sinds wanneer ben je actief als scheidsrechter?
Van helemaal in het begin van deze eeuw, januari 2000

Bij welke club ben je aangesloten?
FC Humbeek

Wat hee! je ertoe aangezet om in de arbitrage te stappen?
Ik stopte met voetballen en wou toch nog met iets actief bezig zijn. Ook een 

beetje uit nieuwsgierigheid en een soort uitdaging voor mezelf. Zo een beetje het 

verhaal van de stroper die boswachter wordt want ik heb vroeger veel scheids"

rechters langs de zijlijn uitgescholden voor alles wat niet mooi was en vele gele 

kaarten gekregen voor protest. Nu heb ik daar natuurlijk een ander kijk op gekre"

gen.

Schets eens het verloop van je carrière tot op heden?
Ik heb een paar jaar zondagvoormiddagwedstrijden gefloten, maar dag ging niet 

altijd even vlot. Zeker bij junioren had ik het regelmatig moeilijk om wedstrijden 

in de goede baan te houden. Een van mijn laatste wedstrijden heb ik na 80 min. 

moeten stopzetten omdat ze tot in de tribune aan het vechten waren. Ik heb dan 

even gedacht aan stoppen maar heb toch doorgezet, ook omdat ik ondertussen 

bij de arbitrage vele nieuwe vrienden heb leren kennen. 

Sommige opleiders hadden mij al geadviseerd om assistent te worden. Die raad 

volgde ik op. Een juiste keuze blijkt nu, want dit ligt mij veel beter en ik ben on"

dertussen reeds een paar categorieën opgeklommen. 

Indien je kon herbeginnen, zou je vroeger, later of in het geheel 
geen scheidsrechter meer worden?
Ik ben pas op mijn 30e begonnen, dat is redelijk laat. Iemand met grote ambities 

moet er uiteraard veel vroeger aan beginnen. Je moet er natuurlijk ook voldoende 

rijp voor zijn. Niet iedereen heeft op zijn 15e of 16e reeds voldoende maturiteit.
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Heb je vroeger zelf gevoetbald?
Ik heb steeds bij kFC Humbeek gevoetbald tot en met de reserven. Ik zit nu nog 

wel in de jeugdwerking van de club.

Wat is je beste herinnering?
Vorig seizoen de topper Overijse & Sterrebeek, #0"0$ 1e tegen 2e in 1e provinciale 

op een zaterdagavond met bijna 1.000 toeschouwers rond het veld. Dat gaf me 

wel even kippenvel. Met Jan Simons en John Van Craenenbroeck hebben we daar 

een vlekkeloze partij afgeleverd.

Wat is je slechtste herinnering?
Een wedstrijd in 2e provincale C tussen twee Brusselse ploegen waarvan de ene 

moest winnen om nog een kans te hebben om erin te blijven en de andere daar 

absoluut nog een punt voor moest hebben. Na een strafschop toe te kennen in de 

laatste minuut hadden we een heleboel ‘ambras’. Daar hebben we onze vergoed"

ing uitbetaald gekregen in stukken van 1euro en 50 cent. De thuisploeg heeft dan 

ook nog klacht neergelegd tegen de scheidsrechter.

Een anekdote dewelke je nooit vergeet?
Niet echt een anekdote... Toch een emotionele herinnering. Twee seizoenen gele"

den had ik een aanduiding voor de wedstrijd FC Tremelo & Waver"limal. Ik 

twijfelde om af te bellen omdat mijn moeder in het ziekenhuis lag en er slecht aan 

toe was.

Ik ben toch gegaan ook omdat het met Patrick Hannon en Fred Ferré was. Bij 

Waver"limal waren er die week twee spelers en een hulptrainer in een auto"

ongeval omgekomen. Na de wedstrijd gaven de spelers van Waver limal bloemen 

af aan de ouders van die spelers, tranen van verdriet, omhelzingen bij heel die 

ploeg met dit grote verlies. We stonden daar als scheidsrechterlijk trio ook met 

een krop in de keel en tranen in de ogen.  

Wat denk je van de huidige scheidsrechtersvergoeding?
Het is een blijft een hobby, da’s natuurlijk een cliché en er zal geen enkel scheids"

rechter protesteren als ze ons morgen bvb 10 euro opslag geven. Maar iedereen 

die er aan begint weet wat de vergoedingen zijn en dan moet je daarover niet 

zeuren. 

Wat kan er gedaan worden om meer scheidsrechters te rekru"
teren?
Buiten een goeie begeleiding van onze nieuwe en jonge scheidsrechters, moet ook 

binnen de clubs het respect voor de man in het zwart verbeteren. Ik probeer dat 

binnen mijn club te verwezenlijken. Misschien is dat ook wel iets voor ervaren 

scheidsrechters om bij hun club waar ze aangesloten zijn de aandacht op te vesti"
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gen. Misschien moeten we ook wel meer de prestaties onze topscheidsrechters in 

de verf zetten. Het is misschien geen vergelijking maar als destijds Kim Clijsters 

een Grand"Slam tornooi won, waren er meer jongeren die met tennis begonnen.

Ik vind het wel een spijtige zaak wanneer ervaren scheidsrechters a(aken omdat 

ze ontgoocheld zijn door een promotie die ze missen of door leeftijdgrens lager 

moeten gaan fluiten, das een pak ervaring dat wegvalt.

Ga je buiten je eigen wedstrijd veel naar het voetbal kijken?
Ik volg zoveel mogelijk jeugdwedstrijden van Humbeek en af en toe indien moge"

lijk het eerste elftal.

Wat zou er moeten veranderd worden in de arbitrage?
Bij internationale wedstrijden en 1e klasse zouden technische hulpmiddelen zeker 

hun nut kunnen bewijzen.

Wat denk je van de verjongingspolitiek in de arbitrage?
Verjonging is nodig om de continuiteit te verzekeren. Maar de “oudere” garde 

heeft natuurlijk het voordeel van de ervaring. Er zijn in onze provincie regelmatig 

van die wedstrijden waar die mensen zeker hun nut nog bewijzen en waar je zo’n 

jongere niet voor de leeuwen mag werpen.

Welke sporten beoefen je nog?
In de zomer doe ik graag een toerke met de fiets. Af en toe eens een uitstap met 

de kajak op de Semois. 

Hoelang hoop je nog actief te zijn in de arbitrage?
Zolang ik het leuk vind.

Kijk ook eens op http://www.bloggen.be/geertdebreucker/. Daar vind je de per"

soonlijke blog van Geert.
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1$ Sudoku

Denksport

2$ Invul puzzel

Bezorg je oplossingen aa# 
pebraert@pandora.b$, ten laatste op 20 mei

Oplossingen Februari
1" Sudoku
547

2" Raadsel

3" Rebus
Ook de verste reis begint met een enkele stap

1 8 27

3 5

4 6

Uiteraard worden alle spiegelbeelden ook goed 

gerekend.

www.nwb.be

Vul alle onderstaande woorden in op dit raster. 

woorden in. Welke naam van een beroemde voet"

baller kan je vormen met de letters die Ingevuld 

dienen te worden op de rode cirkels?

AAI

ARM

DAG

DIA

EER

GAS

GAT

GIF

KAR

MAL

MIS

NOR

OEN

OUD

RAK

RYN

SKI

WET

WYK

ZUS

ANTI

AUTO

DRUK

EIND

FILM

FUIK

IERS

INKT

KAAK

KEET

KNAR

MAAN

NAAD

RAAK

RAAM

RAAP

SIRE

SNOR

TAAK

TINT

TUIN

VETE

APART

DEBAT

DRAAI

ENORM

NETTO

RIANT

SKIEN

COGNAC

KLEPEL

OCTAAF

PRISMA

ZEEROB

BEGINSEL

KALENDER

ORCHIDEE

FABRIKAAT

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