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Nieuws uit onze kring 
 

 Op 12/08 werd onze kring getroffen door het overlijden van de moeder van Jean-Pierre 
Wauters. En op 13/08 werden we opnieuw getroffen door het overlijden van de grootvader 
van Jorn Van Ginderdeuren. Langs deze weg bieden wij Jean-Pierre, Remy & Jorn dan ook 
onze welgemeende oprechte deelneming aan.  

 
 Vorig seizoen handhaafden we het lidgeld maar dit seizoen wordt het lidgeld verhoogd met 1€ 

naar 18€. 
 
 In mei 2011 ging ons “Ardeens” weekend door in Heer-sur-Meuse. De reacties waren toen 

unaniem positief. Dit heeft het bestuur aangemoedigd om ook dit seizoen een weekenduitstap 
uit te dokteren. De bestemming wordt nog onderzocht. Ideeën zijn steeds welkom. 
 

 Op 26 mei jongstleden trad Christophe Carrein in het huwelijk met “zijn” Vicky. Wij wensen het 
bruidspaar samen vele “vruchtbare” gelukkige jaren toe. 
 

 Remy Wauters heeft spijtig genoeg beslist zijn loopbaan als scheidsrechter (tijdelijk) stop te 
zetten. Hopelijk mogen we je nog eens verwelkomen op één van onze ledenvergaderingen.  
 

 Maar ook Nico Vanderheyden besliste een punt te zetten achter zijn loopbaan als 
scheidsrechter. Veel succes met je nieuwe uitdagingen.  
 

 Onze ere-voorzitter Roger Geeroms vierde samen met zijn Georgetteke hun Gouden bruiloft op 
26/07/12. Van harte proficiat Roger en Georgette en wij wensen jullie nog vele jaren samen. 
 

 Onze collega Luk Witterzeel ondergaat eind deze maand een operatief ingrijpen aan een teen. 
De revalidatie kan blijkbaar maanden duren. Hou er de moed in Luk. 
 

 Leden die niet aanwezig konden zijn op 07/07, naar aanleiding van de “pasdag” wat betreft de 
referee packs van Patrick, krijgen een nieuwe mogelijkheid op een nog te bepalen datum in de 
maand september. Meer info tijdens de kaartuitdeling. 

 
 
 
Uitslag reglementen kwis 2011-2012 
 
1. Bram Demeur 
2. Kris Vanderhaegen 
3. Remy Wauters 
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Samenstelling bestuur 
 

Voorzitter :  Rudy Olivier Censor : Laurent Persoons 

Ondervoorzitter : Olivier Troch Feestleider : Jozef Tielemans  

Secretaris : Nick Mussche Sportverantw. :  Frans Gillis   

Schatbewaarder : Frans Gillis   

Raadgevende leden :    Jean –Marie Van Belle 
                                  Emiel Moonens 
                                  Marcel Moriau 

 

Jeugdwerking : Frans Gillis, onder toezicht van de voorzitter 

Website : Kris Vanderhaegen onder toezicht van de voorzitter 
 
 
Allerlei 

 
 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). 
Adres : Jeugdopleidingscentrum van RSC Anderlecht, Olympische Dreef 1, Anderlecht 
 

 Met droefheid meldt het Koninklijk Leuvens Scheidsrechtersverbond het overlijden van hun erg 
gewaardeerd lid en gewezen voorzitter Marcel Vanderzeypen op 21/08. Sterkte aan de familie. 

 
 
Uitnodiging 

 
Op vrijdag 31 augustus om 20.00u vindt onze 1ste  leden vergadering van het seizoen 
2012-2013 plaats. De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Uitdeling scheidsrechterskaarten + onderrichtingen van de heer Koen De Lange, 1ste 

ondervoorzitter PSC Brabant 
- Uitdeling ledenkaarten en betaling lidgeld (18€) 
- Allerlei 
 
We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega’s 
en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk! 
 
Plaats van het gebeuren: kantine Sp. Eizeringen, Eizeringenstraat, Lennik 

!!! hou rekening met omleidingen en vertragingen  
naar aanleiding van wegenwerken op de Assestwg N258 !!! 

 
 


