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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
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Informatie
Dit ledenblad puilt uit van de informatie. 

Met maar liefst 22 bladzijden, hebben we 

wederom een evenaring van de dikste edi"

tie van dit seizoen. Dit werd mogelijk 

gemaakt door de leden die me artikels 

bezorgden over verschillende onderwer"

pen: voetbalwedstrijden, quiz uitslagen en 

over een scheidrechter die zijn laatste 

fluitsignaal liet weergallen op de velden 

van Itterbeek. Ik bedank al deze leden, 

die het leven van uw redacteur enorm 

vergemakkelijken door hun bijdragen te 

leveren. Indien u zelf ook eens in de pen 

wenst te kruipen, neem dan contact op 

met Peter Ebraert.

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
Nu de denksport laureaten voor 2007"

2008 bekend zijn gemaakt #p21.$, begin"

nen we aan een nieuw denksportjaar. Va"

naf deze editie beginnen we dus met een 

propere lei. 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 sei"

zoen weer een mooie prijs! 

Succes allemaal!!
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Einde van een seizoen
Het einde van een voetbalseizoen brengt soms ook het einde 

van een tijdperk. In deze editie publiceren we een artikel over 

Rik De Wael dat verscheen in het Laatste Nieuws. Hij hing op 

23 april 2008 "" na 38 jaar trouwe dienst "" zijn fluit #of waren 

het zijn schoenen$ voor goed aan de haak. Rik, menig speler, 

afgevaardigde, supporter en collega scheidsrechter zal u herin"

neren als een opgewekte en steeds positief ingestelde ref. Pro"

ficiat voor uw ganse loopbaan! Zoals je zelf zei, zal je de maan"

delijkse bijeenkomsten van onze kring nog blijven aandoen. Wij 

houden je aan deze mooie belofte!

Beterschap
We wensen Nelly en Louis veel beterschap na de operatie aan 

respectievelijk rug en rechter hand!

Bowling
Ook dit jaar was de NWB"bowling een groot succes: niet 

minder dan 60 spelers en nog eens 5 extra eters daagden op 

voor dit evennement. Als ik u dan nog kan melden dat er man"

nen waren die meer dan 300 punten haalden op 2 spelletjes 

hoeft het geen verder betuig dat dit weer een hoogdag was 

voor de bowlingsport. Het eten achteraf was ook een schot in 

de roos. De kans is dan ook heel hoog dat we volgend jaar 

terug deze locatie zullen kiezen voor de jaarlijkse bowling.

Kaartuitdeling 2008!2009
Op woensdag 13 augustus zullen de scheidsrechterskaarten 

verdeeld worden op onze vergaderplaats te Kobbegem. Noteer 

deze dag dan ook in je agenda en kom je kaart oppikken op 

deze eerste bijeenkomst van het seizoen 2008"2009.

Ledenvergadering
Op vrijdag 12 september organiseren we onze eerste leden"

vergadering van het seizoen 2008"2009. Wees paraat om 20.00 

uur in onze zaal te Kobbegem.

Cursus Voormiddagscheidsrechters
Op donderdag 18 september gaat er om 20.00 uur een ver"

plichte cursus door voor de voormiddagscheidsrechters. Voor 

de re%en uit onze regio is dit het ideaal moment om die cursus 

bij te wonen daar hij doorgaat te Kobbegem.
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Seizoen 2007"2008, nr 4

1. De wedstrijd wordt verlengd voor het nemen van een strafschop. De bal wordt door 

de strafschopnemer tegen de doelpaal getrapt en komt dan in de voeten van een me"

despeler die scoort. Beslissing?

doelpunt a"euren en einde van de wedstrijd.

2. Vanuit zijn eigen doelgebied neemt een verdediger een indirecte vrije schop. Hij raakt 

de bal niet goed, zodat deze maar 4 meter verder rolt. De verdediger loopt achter de bal 

aan, pakt hem op en wil de vrije schop hernemen. Beslissing?

indirecte vrije schop hernemen.

3. Een verdediger trekt zich terug achter de eigen doellijn om de aanvallers in buiten"

spelpositie te plaatsen. Eén van deze aanvallers scoort een doelpunt. Beslissing:

geldig doelpunt en gele kaart aan de verdediger wegens onsportief gedrag.

4. Bij het nemen van een doelschop schiet een verdediger de bal tegen de scheids"

rechter die in het strafschopgebied staat. De bal komt vervolgens bij een tegenstander, 

die ongeveer 1 meter buiten het strafschopgebied staat. Deze schiet de bal in het doel. 

Beslissing:

geldig doelpunt.

5. De scheidsrechter geeft het teken tot het nemen van een strafschop en buiten het 

strafschopgebied slaat een aanvaller op brutale wijze een tegenstrever. De bal wordt 

door de doelman over het doel geslagen. De scheidsrechter sluit de aanvaller uit en laat 

het spel hernemen met:

indirecte vrije schop in het voordeel van de verdedigers op de plaats van de 

overtreding.

! 6

Reglementenkwis

www.nwb.be

http://www.nwb.be
http://www.nwb.be


! 7



Voetbal
Tournooi Brabantse Scheidsrechters

De ploeg en haar tegenstand...
Op zaterdag 10 mei had naar jaarlijkse traditie het voetbaltornooi voor de Brabantse scheids"

rechters plaats. Terwijl anderen in de file stonden richting kust stonden, zakte onze voetbalploeg 

af naar het veld van eerste provincialer Kampenhout. Stralende zon en een schitterende grasmat, 

wat kan een mens nog meer wensen !!

Net als de afgelopen jaren speelden we samen met de vrienden van Pajottenland. Het doel was om 

het resultaat van vorig jaar 

#5de plaats$ te evenaren of 

zelfs te verbeteren. Dit zou 

zeker geen gemakkelijke 

opdracht worden in een 

groep met RGAB 1 #de 

“oudere” Brusselse collega’s$, 

organisator Kampenhout en 

de winnaar van de afgelopen 

2 edities nl: de collega’s van 

de Demerstreek. Als ge"

legenheidsafgevaardigde no"

teerde ik 10 spelers op het 

scheidsrechtersblad, 7 Pajot"

ten en 3 NWB"ers waren op de afspraak. 

De poule wedstrijden
De eerste wedstrijd was meteen een echte test, de ploeg van de Demerstreek was de grote fa"

voriet op de eindoverwinning. Dit maakten ze onmiddellijk waar, maar NWB/Pajottenland hield 

goed stand waardoor het eerste tegendoelpunt pas halverwege de wedstrijd viel. Een ex"Westerlo 

spits dikte de score aan tot 3"0. Zelf konden we één kans bij elkaar spelen en kwamen we via Wim 

tot 3"1 terug. Op het einde van de wedstrijd waren Jeroens studs net iets te kort om de 4"1 te 

voorkomen.

Voor de tweede wedstrijd tegen RGAB dropte coach Marc laatkomers Frans en Cedric in de 

ploeg en dit was onmiddellijk voelbaar. Vlotte combinaties leverden een hoop kansen op en een 

doelpunt kon niet uitblijven. Cedric mocht door de Brusselse verdediging wandelen en leverde de 

perfecte assist af op Wim die de 1"0 maakte. Nog in dezelfde minuut maakte Maxime er met enig 

geluk 2"0 van. Kapitein Olivier pikte ook zijn doelpuntje mee waardoor we met  3"0 wonnen van 

RGAB.

Thuisploeg Kampenhout was de derde tegenstander. Net als in de vorige wedstrijd scoorde Wim 

het eerste doelpunt. Glenn verdubbelde nog binnen de 5 minuten de score. Kampenhout was 
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echter niet uitgeteld en scoorde de aansluitingstre%er. Keeper Kris kon met een schitterende save 

de gelijkmaker voorkomen. Het was echter Olivier die de spanning weg nam door de 3"1 te 

scoren. Nieuwkomer Bram lukte ook nog twee tre%ers en de 5"1 eindstand was een feit. Enig 

minpunt van de wedstrijd was echter de ernstige  knieblessure van sterkhouder Maxime, die met 

de ziekenwagen werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat zijn kruisbanden 

geraakt werden. Het bestuur van NWB wenst Maxime een goed herstel toe!

Voor de bronze medaille
Ons doel was bereikt, met een derde of vierde plaats deden we beter als het afgelopen jaar. Leu"

ven was de tegenstander voor het brons. We namen onmiddellijk het heft in handen en via Glenn 

en Olivier liepen we tot 2"0 uit. Een verdedigingfout en een slechte terugspeelbal van Kris zorg"

den ervoor dat we onze voorsprong uit handen gaven . Strafschoppen leken de beslissing te mo"

eten brengen. Dit was echter buiten Olivier gerekend, hij werd net voor het strafschopgebied 

foutief gestopt en trapte de daar op volgende vrije schop loeiend hard in doel. De vreugde, op als 

naast het veld, was groot. Leuven hielp zelf ook nog een handje door Wim de 4"2 te laten maken 

en de dikverdiende overwinning was binnen.

NWB/Pajottenland haalt, met een schitterende derde plaats, het beste resultaat sinds de fusie"

ploeg tot stand kwam. Laat ons hopen dat deze progressie nog verbetert en dat we volgend jaar 

op eigen veld een gooi kunnen doen naar de eindoverwinning. Deze ging, net als de afgelopen 

jaren, naar de Demerstreek, die in een bitsige finale RGAB 2 klopte met 2"1. Organisator 

Kampenhout ging met de felbegeerde Fair Play"beker aan de haal.

Het bronzen team van NWB/Pajottenland bestond uit: NWB"ers Wim De Mulder, Glenn 

Seghers, Jeroen Van Hoof  en de Pajotten Olivier Troch, Frans Gillis, Maxime Borremans, Nick 

Mussche, Kris Vanderhaegen, Cedric De Saeger en Bram De Meur. Het team stond onder de leid"

ing van coach Marc Vandenbosch.

Uw sportverantwoordelijke en verslaggever van dienst Indès
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Rik hangt zijn fluit aan de haak

! 10

Oud Nieuws
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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/



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 …$

! 12

2"daagse reis

 



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!

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. In"

dien u dit nog niet in orde bracht, vragen wij u het saldo van uw boeking over te schrijven op de 

rekening van N.W.B: 437 ' 3140821 ' 96.
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Uitslag Bowling
1. Robin    361

2. Jonas    321

3. Gregory     318

4. Egon    316
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1. Andre D.     308

2. Freddy     296

3. Jimmy     281

4. René    279

5. Luc    270

6. Fred    265

7. Jan C.     249

8. Koen    245

9. Joris     244

10. Gilbert    238

11. Pascal    235

12. Adam    218

12. Michel    218

12. Christian    218

15. Livio    214

16. Roger    212

17. Glenn    207

17. Bram    207

19. Stijn    202

20. André L.    198

21. Michael    197

22. Peter    195

23. André A.     194

24. Roger    191

25. Jean    189

26. Geert    184

27. Albert     169

28. Robert     161

29. Jan DG.    159

30. Jean-Marie   158

31. Eddy     154

32. Louis    144

33. Jurgen    138

34. Marc    124

1. Anita    243

2. Natasha    293

3. Els    182

4. Jessica    169

5. Evi    168

6. Chantal L.     167

7. Sofie    164

8. Marielle    160

9. Karoline    157

10. Chantal H.   153

11. Carla    151

12. Yvette    147

12. Jael    147

14. Sabine    138

15. Fabienne    137

16. Suzanne    120

17. Rita    119

18. Marie-Therese   107



Seizoen 2007"2008, nr 5

1. Een verdediger slaat in eigen doelgebied met een scheenbeschermer, die hij in zijn 

hand houdt, de bal in het doel. Beslissing?

doelpunt en gele kaart voor de verdediger.

2. Een verdediger, die verzorgd werd aan de zijlijn, komt zonder toestemming van de 

scheidsrechter het speelveld in. Een aanvaller loopt op dat moment in het strafschop"

gebied van de tegenpartij met de bal aan de voet in de richting van het doel dat door de 

doelman werd verlaten. De bal wordt hem echter correct afgenomen door de zojuist het 

speelveld ingekomen verdediger. Beslissing?

indirecte vrije schop en gele kaart voor de verdediger wegens het zonder 

toestemming betreden van het speelveld.

3. Een verdediger krijgt een directe vrije schop in zijn eigen strafschopgebied toe"

gewezen. Hij trapt de bal naar zijn doelverdediger die volledig naast de bal grijpt. De bal 

belandt in het doel. Beslissing:

vrije schop laten hernemen.

4. Inworp voor de aanvallende ploeg. Een verdediger staat op het speelveld op 1 meter 

van de inworpnemer. De scheidsrechter doet hem achteruitgaan. De inworp wordt re"

glementair genomen, maar de verdediger die opnieuw op 1 meter was genaderd, springt 

omhoog en doet de bal met het hoofd afwijken naar een medespeler. Beslissing?

waarschuwing aan de verdediger en hernemen van de inworp.

5. Tijdens het spel wil de doelverdediger de bal uit de hand ontzetten. Geïrriteerd door 

een aanvaller die zich achter de doellijn laat verzorgen, reageert de doelverdediger door 

met kracht de bal in het gezicht van de aanvaller te werpen. De scheidsrechter onder"

breekt na dit incident dadelijk het spel, sluit de doelverdediger uit en het spel wordt 

hernomen met:

indirecte vrije schop op de plaats van de doelverdediger.
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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



Begin seizoen 2008"2009

INTERNATIONAAL
DE BOECK Carla

NATIONAAL

BIESEMAN Toon #AR D1$ – CARMELIET Jef #AR D1$ – CREMERS Jimmy #AR D2$ 

' EBRAERT Peter #R D4$ – HUTSEBAUT Stijn #R D2$ – LONGIN Yvan #F.AR D4$

SCHEIDSRECHTERS

1 B

DE BOECK Carla – GEZELS Pascal – MAES Frederick

2 B

VANDENHEEDE Michel – LONNOY Luc

Formatie 2
DESMET Indes

3 A

DIDION Benny – MERTENS Stijn

3 B

MERTENS Alain – VAN DROOGENBROECK Joris – DEKEYSER Michel

3 C
BLOM Bart

3 D
VAN DEN ABBEELE John

ASSISTENT!SCHEIDSRECHTERS

7A1
JOOS Livio

7A2

DE BREUCKER Geert – SCHEPENS Hans

7 B 1

BERGEN Marc – DE BAERDEMAEKER Patrick – VAN CRAENENBROECK John 

– VAN HEMELRIJCK René – VERBIST Patrick
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7 B 2

DE BAERDEMAEKER Stijn – DEMOL Willy – DE BUSSCHER André – MUY"

SOMS Kristof

7 B 3

BERNARDUS Jean"Marie – LEEMANS Dieter – VAN HOOF Jeroen

SCHEIDSRECHTERS G & H #VOORMIDDAG$

CL V

QUINTEYN Jurgen

6 B

VAN HOOF Jeroen ' WOUTERS Kjell

6 C

DE BAERDEMAEKER Stijn ' DE KEERSMAEKER Hans ' STRUYF Glenn ' VOS 

Adriaan

6 D1

HEMMERECHTS Jean ' PIESSENS Freddy ' SAMMELS Leslie ' VANDEN"

HAUTE Pascal

6 D2

BARRO Frank ' BERNARDUS Jean"Marie ' BLOKERYE Danny ' DE MOL Willy ' 

MUYSOMS Frans ' ROBBERECHTS Guido ' VAN HEMELRYCK René ' VAN 

HUMBEEK Danny ' VAN ROSSEN Michel ' VERSPECHT Danny ' WILLEMS 

Patrick

6 E

DE RIDDER Frans ' DE WAEL Hendrik ' LEEMANS André ' SCHELKENS Jan ' 

SELLESLAGS Jacques ' TEUGELS Frans ' VRIJDAG José ' WAXWEILER Louis.

PROV. SCHOL

DE GREVE Karel ' MILLEVILLE Christian

STAGIAIRES - RAADGEVINGEN

DE MOL Kevin ' DE MULDER Wim ' FORREZ Emmanuel ' LEFEVRE Steve ' 

LONNOY Michael ' PRAET Tom ' SEGHERS Glenn ' VAN DEN EYNDE Garry

STAGIAIRES

BADI Karim ' BEETS Wannes ' CASAERT Davy ' COPPENS Bram " DELARU"

ELLE Willem ' DEWULF Stijn ' FAUCONNIER Maximiliaan ' JANSSENS Ibo ' 

MADHLOUM Zelfa ' NOBELS Adam ' PAS Pieterjan ' PLUGERS Steven ' TY"

BEBO Eliot ' VERBELEN Bianca 
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Seizoen 2007"2008

Sportquiz
! 1.! Albert De Munter! ! 177

! 2.! Jurgen Quinteyn! ! ! 176

! 3.! Jeroen Van Hoof ! ! ! 175

! 4.! Bram Coppens! ! ! 170

! 5.! Henrik De Wael! ! ! 162

! 6.! Glenn Seghers! ! ! 152

! 7.! Louis Desmet! ! ! 150

! 8.! Livio Joos! ! ! ! 140

! 9.! Rene Van Hemelrijck! ! 138

! 10.! Michel De Keyzer! ! 130!

! ! Kjell Wouters! ! ! 130!

Reglementenquiz
! 1! Mertens Alain! ! ! 35

! 2! Lonnoy Luc!! ! ! 35

! 3! De Wael Hendrik!! ! 33

! 4! Dekeyser Michel! ! ! 33

! 5! Coppens Bram! ! ! 28

! 6! Van Hoof Jeroen! ! ! 27

! 7! Joos Livio! ! ! ! 27

! 8! Verspecht Danny! ! ! 26

! 9! Van Hemelrijck Réne! ! 26

! 10! Seghers Glenn! ! ! 25
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Uitslagen Quizen

www.nwb.be

http://www.nwb.be
http://www.nwb.be
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1$ Sudoku Denksport
Bezorg je oplossingen aa! pebraert@pandora.b" 
ten laatste op 15 augustus en win een mooie prijs

2$ Code kraker

1$ Invulpuzzel ZICO

Oplossingen April
1$ Sudoku

Een boer wordt in China veroordeeld tot de dood"

straf. De rechter laat hem nog een laatste zin zeg"

gen om te bepalen hoe hij ter dood wordt zal wor"

den gebracht. Als de boer liegt wordt hij opgehan"

gen en als hij de waarheid spreekt wordt hij ont"

hoofd. De boer spreekt een zin uit en wordt tot 

ieders verbazing even later vrijgelaten omdat de 

rechter de straf niet kan bepalen. Wat heeft de boer 

gezegd?

3$ Raadsel

4 3 1

Klassement 2007#2008
In totaal namen er 6 personen deel aan 1 of 

meer denksport"edities. Geen enkele deelnemer 

stuurde alle edities in. Ziehier de top 3:

! 1. Joris Van Droogenbroeck! ! 9/12

! 2. André Arijs! ! ! ! 8/12

! 3. Alain Mertens! ! ! ! 6/12

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