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Nieuws uit onze kring 
 

• Totaal onverwacht, en met spijt in het hart, vernamen wij het plotse ontslag van Jorn Van 
Ginderdeuren. Eén van onze meest beloftevolle jonge scheidsrechters heeft beslist het fluitje 
op te bergen en volop te gaan voor het trainerschap. We wensen je succes met je nieuwe 
uitdaging en je blijft natuurlijk steeds welkom in onze kring.  
 

• Lois Otte komt vanaf januari 2014 in aanmerking om UEFA-wedstrijden te leiden.  
 

• Onze kring breidde uit met 2 nieuwe, zeer jonge, scheidsrechters (’97); Jarne Vellemans uit 
Dworp & Yaremma Vengrynovych uit Alsemberg. Beiden van harte welkom in onze kring. 

 
• De formule van de actualiteitskwis werd aangepast. In plaats van elke maand 1 winnaar te 

belonen met een korf streekproducten zal de kring in december (uitslag sept + okt + nov) en 
in mei (uitslag feb + maa + apr) telkens de eerste 3 winnaars belonen met een geschenk.  

 
• Het noodzakelijke formulier, om het lidgeld gedeeltelijk of volledig (mutualiteit afhankelijk) 

terugbetaald te krijgen van je mutualiteit, is te bekomen tijdens de ledenvergadering bij 
Laurent Persoons. Je dient wel te weten bij welke mutualiteit je aangesloten bent. 
 

• Leden die hun zelf beschilderde mokken of tassen (weekend Genk) nog niet recupereerden 
tijdens de kaartuitdeling op 30/08 kunnen deze alsnog afhalen bij de voorzitter tijdens de 
ledenvergadering van vr 20/09.   
 

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

 
Allerlei 

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

  
• 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 
 
 

Secretariaat SVK Pajottenland  
 
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 
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Uitnodiging 

 
Onze 1ste ledenvergadering van het nieuwe seizoen zal doorgaan op 

vrijdag 20/09 om 20h stipt in Café Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen 
 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Woordje van de voorzitter & de ondervoorzitter 
- Reglementen kwis  
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau) 
- Gastspreker: Bram Demeur met “Urban Football doet zijn intrede in België”  
- Allerlei 
- Betalen lidgeld (20€), uitdeling ledenkaarten en document mutualiteit 
 
We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega’s 
en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk! 
 

 
Mopjes 
 

Een vrouw zit in de biechtstoel en zegt:  
"Vergeef me Vader, want ik heb gezondigd". 
"Wat heb je gedaan mijn kind?" vraagt de priester. 
De vrouw zegt: "Ik heb de zonde van ijdelheid begaan, twee keer per dag kijk ik ademloos 
naar mijn beeld in de spiegel en vertel ik mezelf hoe mooi ik ben." 
De priester draait zich om, bekijkt de vrouw eens goed en zegt:  
"Lieve kind, ik heb fantastisch nieuws voor je. Dat is geen zonde, maar een vergissing." 
 
 
Twee domme blondjes komen mekaar tegen. Het ene blondje vraagt: Maar hoe is het nog 
met uwe zoon ? Waarop het andere blondje zegt: Awel ja mijne zoon, 
hé, die is homo geworden ! 
Dan antwoordt het eerste blondje: O,dat is toch plezierig, hé, als uw kinderen zo goed leren ! 
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