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Nieuws uit onze kring 

♦ Tijdens vergadering van februari werd Johnny gehuldigd naar aanleiding van 

het feit dat hij op 5 februari afscheid nam van de actieve arbitrage. 

♦ Patrick Vanderminnen is volop herstellende na een operatie terwijl Frank 

Vanbeginne nog steeds worstelt met een aanhoudende kwetsuur aan de 

adductoren. We wensen ze allebei een spoedig herstel toe. 

♦ We hebben ook heuglijk nieuws te melden: Dimitry en Sofie Mestiaen zijn de 

fiere ouders van een tweede zoontje Cyril. Het toekomstig arbiterke werd op 1 

maart 2006 geboren. Van harte proficiat aan de ouders. 

Afrekening van de kaarten van de bakschieting 

- De afrekening kan gebeuren:  

♦ Tijdens de vergadering van 17 maart bij Dimitry Mestiaen of Miel Moonens. 

♦ Via overschrijving op rekening van SVK Pajottenland 001-1496370-27en dit 

voor 30 maart 2006. 

♦ Bij Dimitry Mestiaen of Miel Moonens op de bakschieting zelf. 

- Heb je kaarten over? Verwittig dan op uiterlijk 30 maart 2006 één van de 10 

bestuursleden, zij zullen met jou afspreken hoe je best afrekent. 

- Niet afgerekende kaarten worden niet teruggenomen, ook niet bij Daniël Cools. 

- Na de bakschieting kunnen de kaarten niet meer omgewisseld worden voor prijzen 

behalve indien dit vooraf afgesproken werd met één van de 10 bestuursleden. 

Uitslag van de actualiteitenkwis van januari  

1. Frans Gillis 

2. Patrick Tordeur 

3. Nick Mussche 

Proficiat aan de winnaars. 

 

Uitnodiging  

Op vrijdag 17 maart 2006 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats. Wat 

staat er op het programma?  

- reglementenquiz 

- mededelingen van de PSC Brabant 

- actualiteitenquiz  
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- gastspreker van de avond: Marc Raport, advocaat, bemiddelaar in 

familiezaken spreekt ons over het onderwerp: ruzie in ’t gezin, klappen of klappen? 

We hopen er, zoals steeds vele leden te mogen begroeten.  Een gezellige babbel met 

collega’s en/of opleiders kan zo verhelderend werken! 

Dit alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen. 

 

Breng ons zeker en vast een bezoekje op onze 

3de bakschieting 
in de Zuunbeek bij Daniël Cools 

vrijdag 31 maart, zaterdag 1april en zondag 2 april 2006 

Humor 

In de trein zit een oud gerimpeld mannetje. 

Komt er een bloedmooi meisje in minirok tegenover hem zitten. 

Het meisje kijkt naar de man en ziet plotseling al zijn rimpels wegtrekken. 

Ze vraagt: "Wat is er met u aan de hand?" 

"Tja,"zegt de man, "ik heb mijn vel nu wel ergens anders nodig” 

 

Een man leest in een tijdschrift dat je de daad kan verlengen door vooraf te 

masturberen.  

Hij besluit dezelfde avond, na het werk een proef te doen!  

Maar zijn probleem is: waar zal hij het doen? Op het toilet? Teveel volk!  

Achter zijn bureau? Te riskant! In het park verderop? Teveel spelende kinderen!  

Onderweg naar huis denkt hij de oplossing gevonden te hebben: op een parkeerplaats 

langs de weg stoppen, onder de wagen gaan liggen en doen alsof je de onderkant van 

de wagen inspecteert. Zo gezegd, zo gedaan....  

De man rijdt een parkeerplaats op en gaat onder de wagen liggen, broek open, ogen 

dicht en keihard aan z'n vriendin denken!  

Net voor het moment supreme voelt hij iemand aan zijn broekspijp trekken.  

Om z'n ritme, zo kort voor de ontlading niet te verliezen, houdt hij zijn ogen gesloten 

en gaat gewoon door...  

Opnieuw wordt er aan zijn broekspijp getrokken.  

Nog steeds de ogen gesloten en druk bezig vraagt hij:" Wie is daar?"  

" Politie", is het antwoord. " Wat moet dat hier?"  

"Ik ben mijn achteras aan het inspecteren, want ik denk dat hij gebroken is",  

antwoordt de man in paniek.  

"Ah,OK" zegt de agent lachend " en nu je toch bezig bent,kijk dan meteen even naar 

de handrem want je wagen staat 10 meter verderop tegen een lantaarnpaal. 


