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Nieuws uit onze kring 
 
• Heugelijk nieuws binnen onze kring want Frans Gillis stapt op 5/9/15 in het huwelijksbootje 

met zijn Iris. We wensen het toekomstige bruidspaar heel veel geluk en vruchtbare jaren toe ! 
 

• Op vrijdag 28/02 zakte een delegatie van SVK af naar Tielt-Winge om deel te nemen aan de 
quiz georganiseerd door de Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Demerstreek. Het team 
van SVK bestaande uit Jean-Marie, Godelieve, Kris, Michael, Rudy en Steve lieten hun grijze 
hersencellen zo hard mogelijk werken. Uiteindelijk strandde SVK op een 27e plaats op 32 
deelnemers. We kijken ernaar uit om volgend jaar met meer leden naar de quiz te trekken.  

 

• Onze kring valt weer in de prijzen met de finale van de beker van Brabant want onze 
jeugdverantwoordelijke Bram Demeur mag de finale leiden. We hopen vele leden te mogen 
verwelkomen op de bekerfinale om ‘onzen’ Bram aan te moedigen. De finale tussen KFC Lennik 
en KAC Betekom gaat door op 05/04/15 om 17h in het E.Machtensstadion van Molenbeek. 

 

• Op 6/3/15 vond onze terugwedstrijd tegen de GAB plaats. Deze wedstrijd stond onder de 
deskundige leiding van Rudi Van Parys en diens assistenten Johan Deville en Henri Elsoucht. 
De wedstrijd werd gewonnen met 7-4. Een verslag van de wedstrijd vindt u hieronder. 

 

• Onze secretaris heeft plaatsen kunnen bekomen in de studios van de VRT de om de match 
tussen Israel- België op 31 maart te volgen. De eerste 3 leden die onze secretaris per mail of 
per telefoon weten te bereiken zijn de gelukkigen die meemogen. Wees er dus snel bij !!! 
 

Jarigen in onze kring 
 
• Volgende leden worden gevierd in april : 
- 05/04: Henri Elsoucht (’53) 
- 11/04: Kris Vanderhaegen (’88) 
- 21/04: Jonas Verbeke (’95) 
- 24/04: Willem Huyghe (’90) 

 
 

 

Eindeseizoensweekend La Roche en Ardenne 
 

• Op zondag 29/03 worden de voorinschrijvingen afgesloten. Iedereen die alsnog mee op 
weekend wil gaan, en zich nog niet inschreef, dient zich uiterlijk op 29/03 in te schrijven bij 
Laurent Persoons : laurent.persoons@gmail.com of 0494 53 81 55 
 

• De samenstelling van de kamers – wie met wie een kamer vormt – dient eveneens kenbaar 
gemaakt worden aan Laurent en dit uiterlijk op zondag 29/03. 
 

• 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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Eetfestijn 
 

• OPROEP: Op za avond 28/03 missen we nog een aantal helpende handen voor het eetfestijn. 
Wie zich alsnog  kan vrijmaken gelieve zich zo snel mogelijk te wenden tot onze secretaris. 
 

• De verkochte eetkaarten dienen afgerekend te worden voor de start van het eetfestijn. Ofwel 
via overschrijving op BE80 9791 6815 6777 ofwel cash aan onze schatbewaarder Kris. 

 
 

Wegenwerken in Pepingen 
 

• Opgelet! Ziehier enkele raadgevingen ivm de wegenwerken in Pepingen. 
Mensen komende uit de richting van St-Pieters-Leeuw rijden best via Halle. 
Zie die komen uit de richting van Gooik, Ninove, Liedekerke rijden best via Lennik 
(Lenniksesteenweg). In bijlage vindt u een plannetje  

 
 
 

Uitnodiging 
 

De volgende ledenvergadering vindt plaats op  
vrijdag 20 maart  om 20h  

in Café Het Dravershof , Ninoofsesteenweg 94 , 1670 Pepingen. 
 

De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Reglementen kwis (Emiel Moonens) 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
-  Actualiteits kwis (Marcel Moriau) 
- Gastspreker : Kris Van Der Haegen, coach Red Flames U19, directeur Voetbalschool KBVB 

- Allerlei 
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Wedstrijdverslag SVK Pajottenland – GAB van 06/03  
 
 
Onder toeziend oog van de enkele supporters die toch op post waren, begon SVK heel goed aan 
de wedstrijd.  
 
Het eerste doelgevaar leverde meteen een hoekschop op en het was op aangeven van Bram dat 
Yarema de 1-0 maakte. De GAB kwam maar moeilijk onder de druk uit, maar net zoals in de 
heenwedstrijd, was hun eerste kans ook meteen raak: 1-1. SVK liet de moed niet zakken, en al 
snel werd er orde op zaken gesteld. Een mooie lange pass van Michael Troch kwam goed aan bij 
Yarema en die maakte er dan maar ineens 2-1 van. De trein van SVK daverde door en na een 
mooie combinatie tussen Jan van Roy en Yarema werd het dan ook snel 3-1. Op slag van rust 
maakte de GAB nog de aansluitingstreffer (3-2). Maar dankzij Jan van Roy, die er op de counter 
nog 4-2 van maakte, ging Pajottenland toch nog met een gerust gevoel de rust in. 
 
Tijdens de rust werden de koppen bij elkaar gestoken en werd de tactiek aangepast. Want 
ondanks het fysieke en technische overwicht van SVK, dat volledig tot zijn recht kwam op het 
synthetisch veld van KV Zuun, vielen er heel wat slordigheden te noteren in het spel van SVK. 
 
Pajottenland vatte de 2de helft aan met de nodige concentratie en dat resulteerde al snel in een 
doelpunt van Wouter Seunens (5-2). De spelers van de GAB lieten zich niet zomaar naar de 
slachtbank leiden en maakten, uit het niets, alsnog de 5-3. 
 
Het spel van SVK werd opnieuw slordiger maar het was Bram die op sublieme wijze Jimi in staat 
stelde om de 6-3 te scoren. De GAB deelde nog een paar speldenprikjes uit en slaagde erin om op 
de tegenaanval de 6-4 te maken. In het restant van de wedstrijd bleef het uitkijken. Uiteindelijk 
was het Kevin die de overwinning veilig stelde door de 7-4 te maken.  
 
Het laatste woord kwam toch van de GAB, die dom balverlies uitstekend uitbuitte en alsnog de 7-5 
eindstand op het bord zette. 
 
Deze wedstrijd stond onder de deskundige leiding van Rudi Van Parys en diens assistenten Johan 
Deville en Henri Elsoucht. En behalve een gele kaart voor Jan Van Roy had ons trio weinig moeite 
om deze wedstrijd tot een goed einde te leiden.  
 
 


