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Nieuws uit onze kring 
 

 Proficiat aan de leden die slaagden voor de fysieke proeven. Een herkansing biedt zich aan op 
di 25/10 om 19h in het Koning Boudewijn stadion.  

 
 Indien onze gastspreker op 16/09 alsnog een aanduiding zou krijgen voorzien wij, ter 

vervanging, een film- en fotoreportage van onze uitstap naar Heer-sur-Meuse (juni 11).  
 
 
 
Allerlei 

 
 Di 13/09 19h30  cursus voor scheidsrechters “Beloften” in het Bondsgebouw. 

Di 27/09 20h  cursus voor scheidsrechters “Jeugd” & “Reserven” in Café Dravershof. 
 

 Elke dinsdag vinden er opnieuw specifieke trainingen plaats voor ref’s en AR die vrijwillig hun 
conditie willen verbeteren of op peil houden. Deze trainingen, geleid door Yvan Longin, staan 
open voor alle categorieën en verlopen in een sportieve en vriendschappelijke sfeer.  Om 
organisatorische redenen graag een seintje vooraf naar Yvan (0479/88.75.00 of 
yvan.longin@fedelec.be). 
Adres : Jeugdopleidingscentrum van RSC Anderlecht, Olympische Dreef 1, Anderlecht 
 

 
 
Uitnodiging 

 
Op vrijdag 16 september om 20.00u vindt onze leden vergadering van september plaats. 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Update gegevens leden 
- Reglementen quiz (Olivier Troch) 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actualiteiten quiz (Marcel Moriau) 
- Gastspreker : Christophe Delacour (scheidsrechter 1ste klasse) 
- De toekomst van de kring  
- Allerlei 
 
We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Genieten van een gezellige babbel 
met je collega’s of je vragen stellen aan de aanwezige opleiders behoort eveneens tot de 
mogelijkheden.  
 
Plaats van het gebeuren: Café Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen 
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Mop 
 

Het is een kille doordeweekse dag midden in de winter  
en een vrachtwagenchauffeur stopt met zijn wagen voor een rood verkeerslicht.  
Plotseling stopt er een wagen naast hem en een blond grietje roept vanuit haar wagen:  
 
"Hallo meneer, 
ik ben Linda... 
En u verliest uw lading!" , 
maar tegelijkertijd springt het verkeerslicht op groen en de chauffeur geeft gas.  
 
Bij het volgende verkeerslicht moet de chauffeur weer vaart minderen en opnieuw gaat het 
blondje naast hem staan.  
"Meneer, 
ik ben Linda.. 
En u verliest uw lading !" ,  
maar opnieuw trekt de chauffeur op zonder ook maar op het blonde grietje te letten. 
 
Het geluk zit hem echter niet mee, 
want ook voor de derde keer staan de verkeerslichten op rood en stopt hij netjes.  
Het blondje, intussen behoorlijk op haar teentjes getrapt, 
gooit haar auto voor de vrachtauto, stapt uit en roept naar de chauffeur: 
"Dit is nu al de derde keer... 
Ik ben Linda, en u verliest uw lading!!!..."  
 

Waarop de chauffeur zijn raam open draait en roept:  
 

"Ja, stomme trut ... ik ben Theo en ik strooi zout !!". 
 


