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Nieuws uit onze kring 
 

 Onze feestleider, Jozef Tielemans, is voor de 5de keer grootvader geworden. Zijn kleindochter  
luistert naar de naam Zara. Proficiat Jozef.  

 
 Op de vorige ledenvergadering mochten we 2 nieuwe scheidsrechters uit St-Pieters-Leeuw 

begroeten ; Dirk Verbeke (vader) & Jonas Verbeke (zoon). We heten beiden hartelijk welkom. 
 
 3 Leden slaagden in hun formatie in 2de provinciale : Bram Demeur, Christophe Carrein & Lois 

Otte. Proficiat aan alle 3. 
 
 Onze kring betreurt het overlijden van Alain Ferré, zoon van opleider en nieuw lid, Freddy 

Ferré. Wij wensen Freddy en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke momenten.  
 

 
 
 
Allerlei 

 
 Za 19/11 09h in het Bondsgebouw  cursus voor refs geklasseerd in 1A, 1B, F1, 2A, 2B, F2,  

                            3A + de beloften en voor de assistenten geklasseerd in 7A1, 7A2 en 7B1 
 

 Elke dinsdag vinden er 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 uw mailadres en/of gsm nr voorafgaandelijk doorgeven 
aan Yvan (0479/88.75.00 of yvan.longin@fedelec.be). 
Adres : Jeugdopleidingscentrum van RSC Anderlecht, Olympische Dreef 1, Anderlecht 
 
 
 
 

Uitslag actualiteiten kwis oktober 2011 
 
1. Jean-Marie Van Belle 
2. Marc Vandenbosch 
3. Henri Elsoucht 
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Uitnodiging 

 
Op vrijdag 18 november om 20.00u vindt onze leden vergadering van november plaats. De 
agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Voorstelling nieuwe leden 
- Reglementen kwis (Olivier Troch) 
- Leuke, verrassende, speelse kwis (Remy Wauters) 
- 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 

 
 
 
Mop 

 
Audi Quattro 
 
Vijf Duitsers in een Audi Quattro komen aan bij de Italiaanse grens. 
De Italiaanse grenspolitie houdt hen tegen en zegt: " Het is illegaal om met vijf personen in een 
Quattro te zitten." 
" Wat bedoelt u met het is illegaal ?" vraagt de Duitse bestuurder verbaasd. 
" Quattro betekent vier." zegt de Italiaanse grenspolitie. 
" Quattro is de naam van de auto." zegt de Duitser stomverbaasd 
" Hier kijk in de papieren. Deze auto is ontworpen voor 5 personen." 
" Dat is niet mijn schuld!" zegt de agent. " Quattro betekent vier. U heeft vijf mensen in uw auto 
zitten en dus overtreedt u de wet." 
De Duitser reageert zeer geïrriteerd. "Idioot! Haal je supervisor, ik wil iemand spreken die 
intelligenter is dan u!" 
" Sorry" zegt de Italiaanse agent "dat zal niet gaan”.  

"Hij is druk bezig met twee personen in een Fiat Uno." 


