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Samenstelling en taakverdeling van het bestuur voor het seizoen 2007-2008 

♦ voorzitter: Jean-Marie Van Belle 

♦ ondervoorzitter: Emiel Moonens 

♦ secretaris: Luk Witterzeel, hulpsecretaris: Laurent Persoons  

♦ schatbewaarder: Dimitry Mestiaen, stand in: Emiel Moonens 

♦ sensor: André De Turck 

♦ feestbestuurder: Jozef Thielemans, stand in: Roger Jacobs 

♦ aanvullende leden feestbestuur: Johan De Zutter, Olivier Troch en Marc 

Vandenbosch 

♦ sportverantwoordelijke: Marc Vandenbosch assistent: Olivier Troch 

♦ raadgevende lid toegevoegd aan de voorzitter: Marcel Moriau 

♦ jeugdwerking: Nick Mussche onder toezicht van Jean-Marie Van Belle  

♦ Nick Mussche stelde zich na de algemene vergadering van mei 2007 

kandidaat om alsnog in het bestuur te zetelen. Tijdens de bestuursvergadering 

van 6 juni 2007 werd Nick unaniem gecoöpteerd door het bestuur. 

Uitnodiging  

Op vrijdag 24 augustus 2007 om 20.00u vindt de eerste vergadering van het nieuwe 

seizoen 2007-2008 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), op de 

Ninoofsesteenweg te 1500 Halle 

Nieuws uit onze kring 

♦ Met droefheid vernamen wij het overlijden van Eugeen Dermez, vader van 

Dirk Dermez. 

♦ Onze ondervoorzitter Emiel Moonens wordt weldra lid van verdienste van de 

K.B.V.B. 

♦ Johnny Walravens zal binnen afzienbare tijd de bondserepenning ontvangen. 
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♦ Marie-Therèse Debusscher werd nogmaals geopereerd aan de knie maar vond 

wel de moed om mee op reis te gaan met onze vriendenkring. 

♦ Marc Vandenbosch werd op 23 mei 2007 de fiere grootvader van Naomi. 

Adres van de site van de Provinciale Scheidsrechterscommissie Brabant 

Het nieuwe adres van de vernieuwde site is: http://psc-brabant.skynetblogs.be 

Reglementenquiz van 2006 - 2007  

Dit jaar werd Patrick Tordeurs als laureaat van het voorbije seizoen uitgeroepen, 

gevolgd door Kris Vanderhaegen en Johan De Zutter. 

Nieuws van onze voetbalploeg 

♦ Op het tornooi van de voorzitter dat plaatsvond op 26 mei 2007 te Rosières 

eindigde onze ploeg schitterend op de vijfde plaats. Wat een vooruitgang!!! 

De verplichte cursus voor voormiddagscheidsrechters 

Deze cursus zal plaatsvinden op dinsdag 25 september 2007 in het lokaal Dravershof 

te Pepingen om 20.00 uur stipt. 

Cursus voor nieuwe scheidsrechters 

Deze vindt plaats op 15 en 22 september 2007 in het Bondsgebouw, Houba de 

Strooperlaan 145,  1020 Brussel.  Inlichtingen : Jean-Marie Van Belle (02/377 14 76 

of 0474 61 52 74) 

Humor 

Voetbaltraining 

Jantje was naar de training van Club Brugge gaan kijken en wou graag eens een 

penalty trappen.  

‘Is goed,' zei de trainer, 'doe maar.' 

''Wacht effe,'' zei jantje, 'ik ben zo terug.'  

Even later kwam Jantje er terug aan met een poes en een emmer water.  

Hij dompelde de poes in de emmer water legt de bal op de stip  

en .... schoot loepzuiver in de winkelhaak.  

'Hola,' zegt de trainer, 'goeie traptechniek, maar waarom heb je die poes eerst in het 

water gedompeld?' 
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Waarop Jantje antwoordt: 'Mijn papa zegt altijd dat wanneer de poes nat is hij er 

vanzelf in gaat.' 

Bij de apotheker 

De apotheek staat vol klanten. Jantje steekt zijn hoofd naar binnen en roept: 

‘3 dozen condooms in verschillende maten a.u.b.’ 

Iedereen staat er als aan de grond genageld.  

De apotheker reageert met: 

‘Ten eerste roept men niet zo. Ten tweede is dit niets voor kleine kindjes. Ten derde 

stuur je vader daarvoor eens naar hier.’ 

Maar Jantje laat zich niet afschepen en repliceert: 

‘Ten eerste heb ik op school geleerd dat je steeds klaar en duidelijk moet spreken. 

Ten tweede condooms zijn niet voor kleine kindjes maar tegen kleine kindjes. Ten 

derde wat ik je vraag gaat mijn vader niks aan; wel mijn moeder, die vertrekt 

namelijk deze avond voor 14 dagen naar Mallorca. 


