
Het Pajotterke 
 
 

Nieuws uit onze kring 
 

 Onze ondervoorzitter Olivier Troch werd onlangs geopereerd. Maar toch kon hij op 
vakantie vertrekken naar Tenerife. Wij wensen Olivier een flink herstel toe.  
 

 Ons lid en namiddag aanduider Freddy Lanckbeen is ook op de sukkel. Slachtoffer van 
een operatie, wij wensen hem een algeheel herstel toe. 

 
 Luca is de flinke kleinzoon van Daniël Cools. Proficiat Daniël. 

 
 Yade is de flinke kleindochter van bompa Luk Witterzeel. Ook aan Luk en Paula hartelijk 

proficiat. 
 
 We beleven dure tijden, met spijt moeten wij u aankondigen dat het lidgeld dit seizoen 

verhoogd is, met 1€, dus 17 € i.p.v. 16 €. 
 
Uitslag reglementenkwis 2009-2010 
 
1. Rudy Olivier : 45/50 
2. Johnny Walravens : 41/50 
3. Wauters Jean-Pierre : 39/50 
4. Witterzeel Luk : 38/50 
5. Vanderhaegen Kris : 36/50 
 
Samenstelling bestuur 
 
Jean-Marie Van Belle : voorzitter Nick Mussche : secretaris (adjunct: Frans Gillis) 

Emiel Moonens : censor Dimitry Mestiaen : voetbal verantwoordelijke 

Olivier Troch : ondervoorzitter Frans Gillis : jeugdzorg 

Rudy Olivier : 2de ondervoorzitter Rudy Olivier : Website 

Jozef Tielemans + Johan De Zutter + alle andere bestuursleden : feestcomité  

Laurent Persoons : penningmeester (adjunct: Rudy Olivier) 

Marcel Moriau : raadgevend lid toegevoegd aan de voorzitter 
 
Uitnodiging  
Op vrijdag 27 augustus om 20.00u vindt onze eerste leden vergadering 
plaats. Wat staat er op het agenda?  
- Opening van de voorzitter 
- Uitdeling scheidsrechterskaarten + onderrichtingen van de heer De Lange 

eerste ondervoorzitter PSC Brabant 
- Allerlei 
We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige 
babbel met collega’s en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk! 
Plaats van het gebeuren: Lamme Guiche te Halle. 



Afscheid van een vriend 
In memoriam André Deturck 

 
Op 8 juni 2010 overleed onze censor André op vijfenzestig jarige leeftijd aan een moedig 
gedragen maar ongeneeslijke ziekte in het ziekenhuis van Asse, en dat ongeveer anderhalf 
jaar na zijn lieve echtgenote Ghislaine. 
André werd geboren te Ninove op 28 december 1944 en kreeg op 7 februari 1983 een late 
roeping als scheidsrechter. Hij was in de maand juni van hetzelfde jaar 1983 medestichter van 
scheidsrechterskring Pajottenland, samen met o.a. zijn goede vriend, wijlen Michel Serteels. 
Hij vervulde zowat alle functies binnen het bestuur maar wij blijven ons vooral herinneren dat 
hij tot 2003 voorzitter was en censor tot aan zijn overlijden . 
André besefte al vlug dat zijn late roeping hem niet al te ver in hiëarchie ging brengen en 
volgde de cursus lijnrechter, met succes, want na enkele seizoenen mocht hij als 7A in de 
nationale reeksen aantreden. André werd voor zijn prestaties beloond en door zijn mentor ( de 
heer M.Serteels ) opgenomen als lid-opleider bij de PSC Brabant op 24 juni 1995. André 
stopte ermee op 30 juni 2007. Zo werd het Pajottenland wel een opleider armer. Gedurende 
verscheidene jaren combineerde André het opleider zijn met het voorzitterschap van onze 
vriendenkring, voorwaar geen gemakkelijke taak. 
In de jaren 2002 en 2003 verkeerde de vriendenkring wel in een dipje, vooral door een gebrek 
aan rekrutering. Ook de animatie tijdens de vergaderingen was aan vernieuwing toe. Een 
bestuurswissel drong zich op. Na een tamelijk tumultueuze maar eerlijk verlopen algemene 
vergadering legde André zich sportief neer bij het onvermijdelijke en werd censor van zijn 
vereniging. Hij waakte als het ware over de statuten en bracht jaarlijks verslag uit over de 
financiële toestand . 
Tussendoor werd André houder van de bondserepenning ( 2000 ) en werd hij lid van 
verdienste van de K.B.V.B. in 2009. 
Het laatste seizoen zagen we André niet meer op de maandelijkse vergaderingen, zijn laatste 
openbaar aantreden dateert van de algemene vergadering 2008 – 2009 en het daarop volgend 
eindeseizoensetentje te Schepdaal waar hij vervroegd naar huis ging. De contacten met de 
voorzitter, de ondervoorzitter, sommige bestuursleden en andere vrienden waren er wel nog 
en dit tot het spijtige einde. 
Door een jammerlijk gebrek aan communicatie met de familie ontvingen vele leden te laat of 
helemaal geen overlijdensbericht waarvoor toch onze verontschuldigingen. André, we zullen 
U blijven herinneren als een bijzonder en ook fier persoon, aan wie de Pajottenlandse 
vriendenkring veel te danken heeft. We zullen met de gekende Pajottenlandse hardnekkigheid 
die ook U sierde, uw werk verder zetten, uw stichting/vereniging, verder uitbouwen. 
 

Rust zacht in vrede André 
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