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Nieuws uit onze kring 

♦ Er zijn twee kleine foutjes geslopen in het vorige Pajotterke: Yvan Stiennon 

en Abid Slim zijn de juiste namen van onze twee versgebakken scheids. In 

november was er alweer een kracht bij: wij mochten toen de jonge ref Jonas 

De Bot als lid verwelkomen! Verheugend nieuws, niet? 

♦ Wie er ook op onze vergadering aanwezig was, is ons ex-bestuurslid Luc De 

Vis, niet als ref maar ... als pas benoemd opleider voor onze provincie. Van 

verrassingen gesproken. 

♦ En nog fantastisch nieuws: wij mogen Frank Vanbeginne voortaan de trotse 

vader noemen van Vince. De zoon van Frank(opnieuw een toekomstig ref?) 

zag het levenslicht op 25 oktober 2006. 

♦ Roger Jacobs en Marc Vandenbosch ondergingen onlangs beide een 

chirurgische ingreep. Ze zijn allebei aan de beterhand. Wij wensen ze verder 

een spoedig herstel. 

Lidgelden 

Wie zijn lidgeld totnogtoe niet betaalde en dat nog wenst te doen, wat wij hopen en 

verwachten, kan zich in orde stellen via het rekeningnummer van onze kring: 001-

1496370-27. De bijdrage bleef onveranderd: €15,00. 

Tweedaagse reis van onze kring 

We herhalen nog eens dat de tweedaagse zal plaatsvinden op zaterdag 2 en zondag 3 

juni 2007. Wie geïnteresseerd is, kan alvast de datum noteren. De prijs voor de leden 

bedraagt 90 euro. Voor die luttele som wordt je met een luxebus gebracht naar een 

prachtige locatie: Vresse-sur-Semois (Laforet). Het hotel: Hostellerie “La Sapinière” 

beschikt over zeer mooie kamers met alle comfort. In deze prijs is begrepen: het 

logies, de sandwiches voor de zaterdagmiddag, de gastronomische maaltijd (8 

gangen) op zaterdagavond, ontbijt en middagmaal op zondag. 

Over deze fantastische aanbieding mag je nog meer info verwachten in de volgende 

nummers van het Pajotterke. 

De inschrijvingen gebeuren bij Miel Moonens of bij Jean-Marie Van Belle. 

Wedstrijden van onze vriendenkring 

Enkele mededelingen van onze voetbalcoach Marc Vandenbosch: 

♦ Op donderdag 1 februari 2007 speelt onze voetbalploeg op het terrein van 

Beersel-Drogenbos in Drogenbos tegen de vriendenkring van Aalst ALSO. 
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♦ Nog onder voorbehoud maar hou alvast de datum vrij: op vrijdag 3 maart 

spelen we eveneens een thuismatch tegen onze vrienden van Kampenhout. De 

plaats van het gebeuren wordt later nog meegedeeld. 

De voorzitter en zijn bestuursleden wensen je een zalig kerstfeest en prettige 

eindejaarsfeesten. 

Moge 2007 op persoonlijk en sportief gebied een voltreffer worden. 

Andere weetjes uit onze kring 

♦ een beginnend scheidsrechter die voor de eerste maal zijn lidgeld betaalt, 

krijgt een geschenk van onze kring 

♦ elk lid (vanaf het tweede jaar lidmaatschap) die 3 maal per jaar op de 

vergaderingen tussen september en mei aanwezig is, krijgt tijdens deze 

vergadering een reuzegrote SVK Pajottenland geborduurde badhanddoek (pas 

beschikbaar vanaf 2007). 

♦ Vanaf nu zal het Pajotterke kunnen gedownload worden op onze site 

www.svkpajottenland.be . Bijgevolg: indien je door omstandigheden het 

Pajotterke niet zou ontvangen hebben, dan kan je altijd daar terecht. Stijn zal 

er zelfs voor zorgen dat na verloop van tijd de laatste 10 Pajotterkes er zullen 

kunnen geraadpleegd worden. 

Actualiteitenquiz 

Misschien nog niet opgemerkt maar de uitslagen van deze quiz zijn in de vorige 

nummers nooit verschenen. We halen nu onze schade in: 

1. september:  

1.1. Kris Vanderhaegen 

1.2. Frans Gillis 

1.3. Johan Devillé 

2. oktober: 

2.1. Marc Vandenbosch  

2.2. Laurent Persoons 

2.3.  Kris Vanderhaegen 

3. november: 

3.1.  Koen De Lange  

3.2. André Arijs  

3.3. Luk Witterzeel 
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Afbellen van een wedstrijd 

Vanaf de dinsdagavond - liefst voor 23.55 uur (grapje) - wordt een wedstrijd van het 

daaropvolgend weekend bij de heer Arijs afgebeld.  

Ook de schriftelijke bevestiging van deze afwezigheid vergezeld van het officiële 

bewijs moeten naar André (onder omslag) gezonden worden 

Trainingen voor scheidsrechters 

De trainingen totnogtoe geleid door Johnny (op terreinen van Emi Essene) 

zijn tot nader order afgelast gezien het beperkte succes. 

Cursus voor beginnende scheidsrechters 

Op zaterdagen 20 en 27 januari 2007 vindt de volgende cursus plaats. Voor 

inschrijvingen en inlichtingen kan men terecht bij onze voorzitter Jean-Marie Van 

Belle op 02/377 14 76 of 0474/61 52 74 . 


