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Belangrijk bericht 
 
 De ledenvergadering van 20/02 zal, uitzonderlijk, niet doorgaan in ons vertrouwd lokaal 

Dravershof maar wel in zaal De Vrede te Gooik. 
 
 
 
Nieuws uit onze kring 
 
 We hebben opnieuw het genoegen om een jonge scheidsrechter te mogen verwelkomen in 

onze kring. Wouter Seunens uit St-P-Leeuw is nog maar 17½ j en heeft er ondertussen al zijn 
eerste wedstrijden op zitten. We wensen jou heel veel succes toe en welkom in onze kring !  

 
 Onze nieuwjaarsreceptie was een overdonderend succes. Het was hartverwarmend te mogen 

vaststellen dat zoveel leden ingegaan zijn op onze uitnodiging. We hopen de komende 
ledenvergaderingen opnieuw zoveel volk te mogen verwelkomen ! 

 
 Onze wedstrijd tegen de GAB op 23/01 werd met ruime cijfers gewonnen (zie verslag lager).  

Op vr 06/03 (20h) organiseert SVK de terugwedstrijd op het synthetisch veld van KV Zuun.  
We hopen op een massale opkomst van onze leden om onze ploeg te komen aanmoedigen ! 
Leden die zin hebben om deel te nemen aan deze wedstrijd melden zich bij Bram Demeur.  
 
 

 
Jarigen in onze kring 

 
Volgende leden worden gevierd in maart: 
- 02/03 : Steven Peeters (’86) 
- 05/03 : Christophe Carrein (’85) 
- 22/03 : Jimi Derriks (’88)  
- 30/03 : Roger Geeroms (’39) 
- 30/03 : Nick Mussche (’85) 
 
 
 
Eindeseizoensweekend La Roche en Ardenne 
 
 Momenteel tellen we al 42 voorinschrijvingen. In vergelijking met ons weekend van 2013 naar 

Genk is dat een stijging met 14 personen. Leden en partners die alsnog willen inschrijvingen, 
dienen zo snel mogelijk contact op te nemen met Laurent Persoons. Ook met al je vragen kun 
je terecht bij Laurent Persoons : laurent.persoons@gmail.com of 0494 53 81 55 
 

 Je persoonlijke financiële bijdrage kan gespreid worden over de komende maanden. Elke  
voorafbetaling hieromtrent moet gebeuren op rekening BE80 9791 6815 6777. Als boodschap 
steeds melding maken van “La Roche en Ardenne + je naam”.  
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Nieuws ivm met ons eetfestijn van 27/03 & 28/03  

 
 Vraag tijdig je verlof aan bij de KBVB via jullie e-kickoff 

 
 Eetkaarten, affiches en uitnodigingen kun je bekomen bij Kris Vanderhaegen 

 
 Fiscale attesten (vanaf 50€) voor sponsoring op onze onderleggers kun je vanaf nu bekomen 

bij onze secretaris of onze voorzitter. Uiterlijk op 07/03 moet alle sponsoring in het bezit zijn 
van onze voorzitter. 
 

 Zoals elk jaar is de hulp van onze leden – en hun partner – cruciaal tot het welslagen van ons 
eetfestijn. Vorig jaar konden wij beroep doen op voldoende enthousiaste en gemotiveerde 
leden en sympathisanten. Ook dit jaar rekenen wij er op dat alle leden zich engageren om 
minstens 1 dienst beschikbaar te zijn. Woensdag zullen jullie hieromtrent een mail ontvangen 
van onze secretaris waarop jullie je voorkeur kunnen noteren wat taak en dag(en) betreft.  

 
 
Allerlei 
 
 Voor volgend seizoen zijn er wat veranderingen op til binnen het scheidsrechterskorps Brabant. 

Wat een vaststaand feit is, kon je al merken in jullie e-kickoff; vanaf het seizoen 2015-2016 
zullen alle namiddag scheidsrechters en assistent-scheidsrechters onderworpen worden aan de 
fysieke en theoretische proeven. Alle andere “fabeltjes” omtrent de komende veranderingen 
zullen op onze ledenvergadering van 20/02 uitvoerig toegelicht worden door Koen De Lange. 

 
 We kregen van de scheidsrechterkring K.S.O.L.E.O. uit Lier een uitnodiging voor hun 

pinkstertoernooi van 24 mei. Leden die graag willen meedoen aan dit toernooi – 7 tegen 7 op 
een half terrein – worden gevraagd zich zo snel mogelijk te richten tot onze secretaris. Naast 
voetbal werden er ook andere activiteiten voorzien zoals een springkasteel, reuzenspelen, 
zoektocht, … 
 

 
Uitnodiging 

 
De volgende ledenvergadering vindt plaats op  

vrijdag 20 februari om 20h  
in zaal de Vrede , Dorpsstraat 28 bus 1 , 1755 Gooik. 

 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Reglementen quiz (Emiel Moonens) 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actua quiz (Marcel Moriau) 
- Gastspreker : Guido Van Onsem (jarenlang ploegafgevaardigde van de Rode Duivels) 
- Allerlei 
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Wedstrijdverslag GAB-SVK (united) van 23/01  
 
Onder de fervente gedrevenheid en hoorbaar enthousiasme van de coaches, Rudy & Bianca, 
begon het samengestelde team van SVK-NWB-SVBK hongerig aan de wedstrijd en dwong als 
eerste een paar goede kansen af. De GAB kwam moeilijk onder de aanhoudende druk uit maar 
hun 1ste uitgespeelde kans was onmiddellijk raak: 1-0. SVK (united) was op achtervolgen 
aangewezen, maar het team ging gewoon door op het ingezette elan. Uiteindelijk leidde dit tot de 
dikverdiende gelijkmaker via Jan Van Roy. Op slag van rust maakte Yarema op prachtige wijze de 
1-2, maar het was toch de GAB die uiteindelijk, via een tegenaanval, de 2-2 op het scorebord liet 
noteren.  
 
Tijdens de rust analyseerden de coaches, samen met de spelers, de 1ste helft; we waren zowel 
fysiek als  speltechnisch veel beter. Alleen dienden we het veld breed te houden en meer over de 
flanken te spelen waardoor er automatisch ruimte zou gecreëerd worden voor onze fysiek en 
technisch betere spelers.  
 
De spelers pasten de bijgestuurde wedstrijdtactiek onmiddellijk toe maar het was toch de GAB die 
het best uit de startblokken kwam na de rust; al snel stond de 3-2 op het scorebord. SVK (united) 
liet zich echter niet ontmoedigen en kwam door een prachtige vrije trap van Tom Dillen, verdiend, 
op gelijke hoogte. SVK (united) putte veel vertrouwen uit die gelijkmaker en dankzij een owngoal 
en een paar prachtige doelpunten van achtereenvolgens Yarema, Jan Van Roy en Sam Silvrants, 
werd de suprematie van SVK (united) extra in de verf gezet. 
 
Vlak voor het einde deelde het team van de GAB nog een speldenprik uit, maar het was 
uiteindelijk het samengestelde team van SVK Pajottenland dat aan het langste eind trok en de 
score nog opvoerde tot 4-9. Schutter van dienst was Yarema. Hij maakte zijn 3e en 4e van de 
avond.  
 
De terugwedstrijd staat gepland op vrijdag 6 maart op het voetbalveld van Zuun (20h) 

 


