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Samenstelling en taakverdeling van het nieuwe bestuur 2006-2007 

♦ Voorzitter: Jean-Marie Van Belle 

♦ Ondervoorzitter: Emiel Moonens 

♦ Secretaris: Luk Witterzeel 

♦ Penningmeester: Mimitry Mestiaen 

♦ Censor: André De Turck 

♦ Feestbestuur: Jefke Tielemans, Marc Vandenbosch, Roger Jacobs 

♦ Sportverantwoordelijke: Johnny Delplace, Marc Vandenbosch 

♦ Raadgevend lid toegevoegd aan de voorzitter: Marcel Moriau 

Uitnodiging  

Op vrijdag 25 augustus 2006 om 20.00u vindt de eerste vergadering van het nieuwe 

seizoen 2006-2007 plaats.  Wat staat er op het agenda?  

- opening door de voorzitter 

- mededelingen van de PSC Brabant 

- uitdeling van de scheidsrechterskaarten 

- vernieuwing / aanschaf van de lidkaart van SVK Pajottenland (€15,00 zoals 

vorig seizoen). 

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

collega’s en/of opleiders kan zo verhelderend werken!Plaats van het gebeuren: 

kantine van SK Halle (Lamme Guiche), Ninoofsesteenweg te Halle 

Nieuws uit onze kring 

♦ We vernamen tot ons spijt het ontslag als ref van Sylvain Simeons en Didier 

Merckx, twee van onze trouwe leden. Didier vertelde er wel bij dat hij nog 

ooit wel eens naar de arbitrage zou terugkeren. Is dat ook zo voor Sylvain? 

♦ We heten de heer Freddy Lanckbeen welkom als “versgebakken” lid van onze 

kring. 

♦ Frans Gillis floot de finale van het voetbaltornooi “Beker van de voorzitter 

van de PSC”, waar onze ploeg achtste eindigde op 10 deelnemers. In 2007 

zullen onze vrienden van Wavre instaan voor de organisatie van het tornooi. 

♦ Het eindejaarsetentje verliep vlekkeloos, ware het niet dat enkele jongeren 

voor hun plezier de autoruit van onze erevoorzitter Marcel aan diggelen 

hadden geslagen. 

♦ Onze kring is sinds de vergadering van 19 mei twee erevoorzitters rijker: 

Roger Geeroms en Marcel Moriau. 
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♦ De activiteit (bowling) waarmee 2004 en 2005 werd afgesloten, zal dit jaar 

vervangen worden door het Belgisch SVK Pajottenlands-indoor-petanque-

kampioenschap voor leden. 

♦ Onze erevoorzitter Roger Geeroms werd geopereerd aan de knie.  we wensen 

hem een spoedig herstel toe. 

♦ Onze secretaris kreeg tijdens de maand juli verkeerd bezoek, tot twee maal 

toe. Dieven beroofden zijn huis en een koppel dolle honden vonden het nodig 

honderd kilo konijnen te komen doodbijten, van pech gesproken! 

Trainingen voor referees 

Johnny Delplace informeert: de trainingen zullen plaatsvinden in Affligem op het 

terrein van Emi Essene. Tijdens de maand augustus zal dat elke woensdag gebeuren, 

vanaf september: elke 2de en 4de dinsdag van de maand, telkens om 19.30 uur. 

Einduitslag van de reglementenkwis van het seizoen 2005-2006  

1. Patrick Tordeurs 

2. Dimitry Mestiaen 

3. Roger Jacobs 

Zij ontvingen elk een omslag met een financieel ruggesteun(tje). Om bij de winnaars 

te horen is het noodzakelijk regelmatig aanwezig te zijn op de maandelijkse 

vergaderingen en uiteraard het reglement goed onder de knie te hebben. 

Proficiat aan de winnaars! 

 

Humor 

Bekeuring 

Reed ik vandaag naar m'n werk, en ja hoor ... weer een agent met lasergun. Ik reed 

maar een kleine 35 km te hard en natuurlijk moest ik stoppen. Of meneer agent mijn 

rij- en kentekenbewijs even mocht zien. Dat mocht, en terwijl hij deze bekeek vroeg 

hij waar ik zo snel naartoe ging. 

"Ik ben op weg naar m'n werk" zei ik 

"En wat doet u dan voor werk?" wou de agent weten 

"Ik ben penisverlenger." zei ik." 

Penisverlenger?" zei de agent verbaasd," nog nooit van gehoord! Hoe doet u dat?" 

"Ach," zei ik, "er zijn verschillende manieren voor, maar we hangen de heren ook 

wel eens aan hun geslachtsdeel op totdat het uitgerekt is tot ongeveer 1 meter 80."  
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"1 m 80!" riep de agent, "wat moet je in hemelsnaam met een lul van 1 m 80?!"  

"Die geven we een lasergun en zetten we langs de weg!"  

Boete voor 35 km/h te snel rijden: 187 euro 

Boete voor de belediging van een ambtenaar in functie: 50 euro 

De blik in z'n ogen: onbetaalbaar!!!!! 

Conversatie in de zoo van Antwerpen  

Een vogel, een vis en een krokodil hangen aan de toog in de bar van de zoo.  

Och zegt die vogel : "Ik heb het hier allemaal gezien, ik ben 't hier een betteke muug.  

Ik kan goe vliege, mijn vraa kan goe vliege, mijn kinderen kunnen goe vliege, als we 

de kans hemme zijn we weg, terug naar Afrika." 

“Ja”, zegt die vis : "Ik ben het hier ook wa muug. Ik kan goe zwemme, mijn vraa kan 

goe zwemme, mijn kinderen kunne goe zwemme als we de kans hemme zijn we 

weg, terug naar de Middellandse zee."  

Och, zegt die krokodil, "Ik weet het nog niet: k'heb een groot bakkes, mijn vraa heeft 

een groot bakkes, mijn joengere hemme ollamoal een groot bakkes.  

Ik denk da'k hier in Antwaarepe blaaf !!!" 


