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Nieuws uit onze kring 
 

 Het korps van leden-opleiders zal het vanaf heden moeten stellen zonder Emiel Moonens. 
Emiel heeft beslist om zich vanaf nu “te ontfermen” over het scheidsrechters trio op Pepingen. 
Veel plezier met je nieuwe uitdaging en bedankt voor alle raadgevingen de afgelopen 13 jaren. 
 

 Om familiale redenen heeft Bart Blom beslist, zijn functie als bestuurslid van onze kring, met 
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd “on hold” te zetten. 
 

 Het lidgeld wordt opgetrokken naar 20€/lid. Het bestuur besliste, unaniem, om per betalend 
lid, 2€ te schenken aan een goed doel gesteund door Rotary S-P-L (gastspreker Steven 
Teurlings april 2013). Op voorstel van ons lid, Johan De Zutter, zal Huize Terloo te Bellingen zo 
10 lederen voetballen in ontvangst mogen nemen. Een ander goed doel is Den Boomgaard te 
Pepingen, een zelfhulpgroep voor MS-patiënten. 
 

 Uw mutualiteit betaalt een deel van het lidgeld – of zelfs het volledige bedrag – terug.  
(mutualiteit afhankelijk). Voor terugbetaling geldt echter dat elk ingediend formulier imperatief 
afgestempeld dient te zijn door een clubstempel. Het bestuur liet hiervoor speciaal een 
“clubstempel” maken. Het noodzakelijke formulier zal klaar liggen op de 1ste ledenvergadering 
van september. Je dient enkel te weten bij welke mutualiteit je aangesloten bent. 
 

 Lois Otte slaagde voor haar fysische UEFA testen. Een UEFA badge komt in haar vizier. 
 

 Bij afwezigheid van geïnteresseerden, wat de functie van secretaris betreft, neemt Laurent 
Persoons deze functie waar ad-interim. Het bestuur is dus nog steeds op zoek naar een 
secretaris die deze functie vanaf volgend seizoen volwaardig wil invullen. Leden die zich alsnog 
willen engageren voor onze kring mogen contact opnemen met onze censor, Laurent Persoons. 
 

 De zelf beschilderde mokken en tassen (weekend Genk) zullen afgehaald kunnen worden bij 
Olivier Troch tijdens de kaartuitdeling van vr 30/08.   
 

 Ons eetfestijn zal dit seizoen doorgaan op vr 04/04/14 & za 05/04/14. 

 
Uitslag reglementen kwis 2012-2013 
 
1. Lois Otte – 45p 
2. Johan Deville – 37p 
3. Henri Elsoucht – 36p 

 
Samenstelling bestuur 
 

Voorzitter :  Rudy Olivier Censor : Laurent Persoons 

Ondervoorzitter : Olivier Troch Feestleider : Jozef Tielemans  

Secretaris ad-interim : Laurent Persoons Raadgevend lid :  Emiel Moonens   

Schatbewaarder : Kris Vanderhaegen   
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Allerlei 

 
 De verplaatsingsvergoeding werd opgetrokken van 2.50€/blok naar 2.80€/blok. 

  
 Het theoretisch examen en de nieuwe onderrichtingen gaan door op 

- za 24/08 : scheidsrechters 1A, 1B, F1, 2A, 2B, F2, 3A, beloften & assistent-scheidsrechters  
                  AR 7A1, 7A2, 7B1 (+ fysische proeven) 
- za 31/08 : scheidsrechters 3B, 3C, 3D, F3 
 

 De cursus voor de scheidsrechters van jeugd en reserven gaat door op di 10/09/13 om 20h in 
ons lokaal “Dravershof” te Pepingen. 
 

 Het document "150 meerkeuzevragen en antwoorden i.v.m. de Regels van het Voetbalspel" is 
geüpdatet en gedateerd juli 2013. Downloaden kan via http://psc-brabant.skynetblogs.be  
 

 Het gebruik van de digitale scheidsrechtersbladen voor de eerste ploegen is van toepassing  
vanaf het weekend van 01/09/13. Meer info vind je op http://help.wedstrijdbladen.be  
 

 Op zondag 22 september 2013 heeft de autoloze zondag plaats in de 19 gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

 Elke dinsdag vinden er opnieuw specifieke trainingen plaats voor ref’s en AR die vrijwillig hun 
conditie willen verbeteren of op peil houden. Deze trainingen, geleid door Yvan Longin, staan 
open voor alle categorieën en verlopen in een sportieve en vriendschappelijke sfeer.  Om 
organisatorische redenen graag een seintje vooraf naar Yvan (0479/88.75.00). 
Adres : Jeugdopleidingscentrum van RSC Anderlecht, Olympische Dreef 1, Anderlecht 
 

 
Uitnodiging 

 
De uitdeling van de scheidsrechterskaarten zal doorgaan op vrijdag 30 augustus om 20h in 
de kantine van SK Leeuw, Lotstraat 10, 1600 S-P-L. De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Uitdeling scheidsrechterskaarten + onderrichtingen van de heer Koen De Lange, 1ste 

ondervoorzitter PSC Brabant 
- Uitdeling ledenkaarten en betaling lidgeld (20€) 
- Allerlei 
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Laurent Persoons 
H. Consciencestraat 81 te 1500 Halle 
laurent.persoons@gmail.com of svk.pajottenland@telenet.be 
02/360.01.68 – 0494/53.81.55 


