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Nieuws uit onze kring 

In het begin van deze maand liet onze collega en bestuurslid Marc Vandenbosch ons 

weten dat hij ontslag nam als scheidsrechter; als assistent-scheidsrechter en als 

bestuurslid van onze kring. Wij hopen onze vriend, Marc, toch nog dikwijls terug te 

zien tijdens onze maandelijkse vergaderingen. Wij danken hem langs deze weg voor 

de inzet die hij op velerlei manieren en velerlei plaatsen voor onze kring betoonde. 

• Samenstelling en taakverdeling nieuwe bestuur 2008 - 2009. 

• Voorzitter:   Jean-Marie Van Belle 

• Ondervoorzitter:  Emiel Moonens 

• Secretariaat:  Luk Witterzeel, Laurent Persoons, Nick Mussche 

• Penningmeester:  Dimitry Mestiaen, stand in Emiel Moonens 

• Censor:   André De Turck 

• Feestbestuur:  Jozef Tielemans, Roger Jacobs, Olivier Troch en Johan De 

Zutter 

• Sportverantwoordelijke: Olivier Troch 

• Raadgevend lid:  Marcel Moriau 

• Jeugdwerking:  Nick Mussche 

Uitnodiging  
Op vrijdag 19 september 2008 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats.  

Wat staat er op het programma?  

Je zou het een “quizavond” kunnen noemen. 

- reglementenquiz 

- mededelingen van de PSC Brabant 

- actualiteitenquiz 

- Euroquiz onder leiding van quiz-master André Arijs 

- deze maand viel de voorziene spreker weg wegens (on)voorziene 

omstandigheden 

- allerlei 

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. 

 

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

Cursussen in de nabije toekomst 

• Op dinsdag 23 september 2008 zal de verplichte cursus voor voormiddag-

scheidsrechters uit onze regio plaatsvinden in het lokaal Dravershof te 

Pepingen om 20.00 uur stipt 

• De cursussen voor beginnende scheidsrechters vindt dit jaar in oktober plaats: 

op zaterdag 4 en 11 oktober 2008. Zoals steeds is the place to be, het 
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Bondsgebouw, Houba De Strooperlaan 145 te 1020 Brussel. Inlichtingen 

kunnen steeds ingewonnen worden bij Jean-Marie Van Belle (02/377 14 76). 

Humor 

Opletten als je een dagje ouder wordt! 

Twee zestigers praten met elkaar over ouder worden. Zegt Jan: Het probleem bij 

vrouwen is dat ze weigeren te aanvaarden dat ze ouder worden en ze gebruiken 

allerlei trucjes om het te verbergen. 

Je hebt het bij het rechte eind, zegt Piet. Ik ken een middel om hen te ontmaskeren. 

Als je wil bewijzen dat je vrouw hardhorig wordt, ga dan op tien meter van 

haar vandaan zitten en stel een vraag. Als ze niet antwoordt ga je op vijf meter 

afstand zitten en stel de vraag opnieuw, dan op twee meter en tenslotte op één meter. 

Jan vindt het een schitterend idee en thuis gekomen neemt hij meteen de proef op de 

som. 

Terwijl vrouwlief in de tuin de was ophangt, gaat hij op een tiental meter van haar 

vandaan zitten en vraagt: Schat, wat eten we deze middag? 

Er komt geen antwoord. Hij verkleint de afstand met ongeveer de helft en stelt de 

vraag opnieuw: Schat, wat eten we deze middag? 

Er komt geen antwoord. Hij komt nog dichterbij zitten en stelt opnieuw dezelfde 

vraag. 

Opnieuw geen antwoord. Hij begrijpt er helemaal niets van, gaat naast haar staan en 

vraagt luid en klaar: Schat, wat eten we deze middag? 

De vrouw draait zich om, kijkt hem geërgerd aan en antwoordt: 

Voor de vierde keer, kip met friet! 

Blondje 

Een blondje loopt heen en weer in de supermarkt, met een komkommer onder de 

arm. 

Na een tijdje komt er iemand van de supermarkt naar haar toe en vraagt: 

'Mevrouw zoekt u misschien de kassa of zo?' 

Zegt het blondje: 'Nee, een pashokje’ 


