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Afbellen van wedstrijden enkele dagen voor de bewuste wedstrijd 

♦ voormiddagwedstrijden: bij de heer André Arijs 

♦ wedstrijden van eerste ploegen: bij de heer André Minsier 

♦ assistenten verwittigen de heer Koen De Lange 

♦ het is verboden deze mensen in ’t holst van de nacht op te bellen 

♦ het doktersbewijs met eventueel een begeleidende brief moeten worden 

gestuurd naar het secretariaat Marathonlaan 129 te 1020 Brussel 

Uitnodiging  

Op vrijdag 21 september 2007 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats. 

Wat staat er op het programma?  

- reglementenquiz 

- mededelingen van de PSC Brabant 

- actualiteitenquiz  

- gastspreker van de avond: mevrouw Noëlla Barbé, beter gekend als ‘mevrouw 

imker’. Zij zal ons uiteraard spreken over de bijenteelt.  

De spreekbeurt zal bovendien geïllustreerd worden met passend  

beeldmateriaal. 

Dat alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen. 

Nieuws uit onze kring 

♦ Patrick Vanderminnen liep een ernstig knieletsel op; van pech gesproken en 

dat net na zijn promotie als assistent. We wensen hem een spoedig herstel toe. 

♦ De echtgenote van onze sensor André De Turck net als de moeder van onze 

lokaalhouder Daniël Cools ondergingen allebei een heelkundige ingreep. Wij 

wensen deze beide dames van harte beterschap toe. 

Adres van de site van de Provinciale Scheidsrechterscommissie Brabant 

Het adres van de vernieuwde site is: http://psc-brabant.skynetblogs.be 

Nieuws van onze voetbalploeg 

♦ Op vrijdag 12 oktober speelt onze voetbalploeg op Scherpenheuvel. Plaats en 

uur worden later meegedeeld. 
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De verplichte cursus voor voormiddagscheidsrechters 

Deze cursus zal plaatsvinden op dinsdag 25 september 2007 in het lokaal Dravershof 

te Pepingen om 20.00 uur stipt. 

Humor 

Zou dat nu echte liefde zijn? 

Een oud koppel van boven de 80 jaar gaat in een Mc Donalds eten. 

Ze zetten zich aan een tafel en de man gaat naar de toog en komt terug 

met één broodje, één portie friet en één cola. 

Hij snijdt het broodje perfect doormidden en legt de helft neer voor 

zijn vrouw. 

Dan schudt hij de frieten op een plateau en verdeelt ze in 2 gelijke 

porties en legt een portie voor zijn vrouw. 

Hij drinkt een slokje van de cola en dan zijn vrouw een slokje. Hij 

begint te eten, terwijl zijn vrouw zit toe te kijken. 

Een jongeman, die in de buurt zit, heeft dat gezien en vindt het erg 

zielig, dat die oude mensen zich samen maar één portie kunnen permiteren. 

Hij gaat naar de vrouw en zegt: 'Mevrouw, bestel gerust een portie, ik 

zal de rekening wel betalen.' 

De vrouw zegt: 'Dat is niet nodig meneer, we zijn al 60 jaar getrouwd en 

we zijn gewend alles samen te delen.' 

De jongeman gaat zitten en ziet dat de vrouw niets eet. Ze blijft 

wachten terwijl haar man verder zijn helft opeet. 

Hij kan het niet meer aanzien, gaat terug naar de vrouw en zegt: 

'Mevrouw, eet gerust uw deel op, ik bestel wel een nieuwe portie.' Maar 

de vrouw zegt weer: 'Nee bedankt, meneer, wij zijn gewend alles te delen.' 

Waarop de jongeman zegt: 'Waarom wacht u dan zolang om te eten?' 

De mevrouw zegt: '........ Op zijn kunstgebit.' 

De Antwerpse Politie op training 

De Antwerpse politie moet lessen A.N. volgen omdat de Nederlanders problemen 

hebben om het Antwerps te verstaan. 

Na een tweedaagse training gaat een patrouille op pad en ze zien een fout 

geparkeerde wagen. Zegt de ene flik tegen de andere: 

"Die gon we er is oeplappen." 

Komt er ineens de chauffeur van de wagen aan en blijkt het een Nederlander te zijn. 

Zegt de ene flik tegen de Nederlander in mooi A.N.: 
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"Mijnheer,U staat fout geparkeerd en hebt varkensvlees tussen uw benen. 

"Sorry", zegt de Nederlander, "maar ik begrijp er niks van." 

Zegt de flik opnieuw in mooi A.N.: "   mijnheer, u staat fout geparkeerd en U heeft 

varkensvlees tussen uw benen. 

"Nou seg, dit snap ik echt niet hoor", zegt de Nederlander. 

De andere flik krijgt het op zijn heupen, zet een stap naar voren en zegt tegen de 

Nederlander in het Antwerps: 

"Ge sto verkierd geparkeerd en g' hed het spek on aa kloete." 


