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Woordje van de voorzitter.
’T is gebeurd. Even dachten wij dat de competitie zou verlopen zonder één enkele globale
afgelasting, maar helaas. In de loop van de week 21.01 / 25.01 was Koning Winter ook letterlijk
de baas. Vrieskou, snijdende windvlagen, sneeuw, ijzel, regen, kortom op 26.01.19 was het
duidelijk dat er niet kon gespeeld worden.
Voor de aan gang zijnde competitie is dat niet echt een probleem. De zaterdag wordt verschoven
naar 23.02.19. We hebben de komende weken nog wel wat reserve en het moet al erg
tegenvallen opdat we in de problemen zouden komen.
Trouwens ondertussen zijn de voorbereidingen gestart voor een bekercompetitie.
De inschrijvingen zijn al voorbij en het is even kijken of we alles kunnen realiseren zonder te
moeten bijsturen. Het is ook onze betrachting om geen voetbal aan te bieden op de
Krokuszaterdagen en de zaterdagen van de Paasvakantie.
Of dat ook zal lukken is nog een vraagteken.
Deze Skoor 10 is wat later verzonden dan we voorzien hadden. Dit heeft alles te maken
met de eerste globale afgelasting. We zijn benieuwd want de weersvoorspellingen voor de
komende dagen zijn niet zo best.
Bijkomend moeten we alle clubs een rechtvaardige voortzetting van de competitie beloven
want de vier resterende speeldagen zijn cruciaal voor titel, degradatie en sportiviteit.
Totale inzet moet er zijn, akkoord, maar de sportiviteit moet altijd voorrang hebben!
Veel succes !
Afdelingsvoorzitter
R. Van Bouwel

1/ OFFICIELE BERICHTEN
De globaal uitgestelde speeldag van 26.01.19 wordt verschoven naar 23.02.19 !
Clubs, die op 26.01.19 een thuismatch hadden, dienen terdege na te kijken of ook op
23.02.19 dit het geval is. Graag tijdig nazien en bij problemen dient men contact op te nemen
met de Afdelingsvoorzitter!
B FACTUUR
Een aantal clubs (25) hebben op heden (28.01.19) de B factuur nog niet betaald.
Deze moet uiterlijk op 10.02.19 betaald zijn. Is dit niet het geval volgen er sancties.
AANPASSING ADRES
FC CHOSSEL SPORT : 2650 Edegem in plaats van Hove !
AANPASSING KLEUREN

FC VB (2C) : rood/zwarte trui, rode broek
AANPASSING LIGGING THUISTERREIN VAN VK GEEL ZWART 89 (3B).
Terreinen Ponderosa - Monnikenhofstraat 277 2040 Berendrecht. Bewegwijzering blijft hetzelfde.
KALENDERAANPASSINGEN
Aanvang 15.00 uur tenzij anders vermeld.
Alle thuiswedstrijden van KON. ALOYSIUS S.C. starten om 15.00 !
Alle thuiswedstrijden van SIFRA starten om 13.45 !
Alle thuiswedstrijden van JEE DEE (2A) starten om 15.00 ! (ipv 15.30)
Alle thuiswedstrijden van FC V.B. (2C) op de terreinen van KVK Hingene om 14.00 !
Wegwijzer: KVK Hingene Groenstraat 3 2880 Hingene
BRISTOL BOYS (3B) en DEE BEE (3C) en NOEVEREN (4B)
Vanaf 20.10.18 spelen deze ploegen zoals voorzien in het kalenderboekje,
nl. op het Gemeentelijk B terrein – Boom – Beukenlaan
AANPASSINGEN
02.02.19
2de afd. A : ESKAKORN – KADDISH 15.00
2de afd. C : CAFE CAFE – LOKOMOTIV ALTREX 15.00 terrein SK Reet (zie Swinchester Utd)
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - FC CHOSSEL SPORT om 12.00
09.02.19
1STEafd. : MUTEA - NONKEL JAN 14.00
16.02.19
2de afd. A : ESKAKORN – VC KANGOEROES
15.00
2de afd. C : CAFE CAFE – OLYMPIA SPORT 15.00 terrein SK Reet (zie Swinchester Utd)
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - THOR ZAAT BRIEL om 12.00
FC EULEGOEM - FC KATASTROOF 14.30
4de afd. B : PAGODE UTD. - ZWARTE HOND om 12.30
23.02.19
1STEafd. : MUTEA - AMBER

14.00

2/ REGLEMENTENHOEKJE
VORIGE AANPASSINGEN (zie Skoor 9)
Art.24., Art.59.A., Art. 72.A, Art. 82.A en Art. 82.D.

Volgende aanpassing met onmiddellijke ingang :
Art.75.
Dit kan van belang zijn inzake het bekerreglement (art.9).
Men moet echter met zeven spelers, als effectieven vermeld op het blad, de wedstrijd
aanvatten. (zie art.6 en 79 78) Rest artikel ongewijzigd.
Vanaf het nieuwe seizoen 2019-2020
Art.153/B
Wanneer een ploeg tijdens de match door bepaalde omstandigheden, buiten de redenen
aangehaald in 152/A, met te weinig spelers geraakt om de wedstrijd te kunnen verder
zetten, zal er van ambtswege een forfaitscore (5-0/0-5) toegepast worden. Een wedstrijd
dient stopgezet te worden wanneer een ploeg slechts zes effectieve spelers meer telt. (zie
ook art. 6, 75 en 78).
Als echter het doelpuntenverschil bij stopzetting 5 (vijf) of meer bedraagt zal de stand bij
stopzetting van de wedstrijd behouden blijven !
Indien zulks de thuisclub betreft zal er geen boete toegepast worden. Indien het de
bezoekende ploeg betreft zal deze beboet worden
met de som van de totale scheidsrechtervergoeding, die op het credit van de thuisclub zal
geplaatst worden.
3/ NUTTIGE INFO
TERREINAFGEVAARDIGDE THUISPLOEG :
Een terreinafgevaardigde op het wedstrijdblad bij de thuisploeg is VERPLICHT !
Indien er geen terreinafgevaardigde aanwezig is dient deze taak gedaan te worden door een
speler (18+) die dus NIET mag meespelen tijdens die wedstrijd.
Een terreinafgevaardigde dient DE GANSE WEDSTRIJD deze taak te vervullen en mag NIET
vervangen worden door een andere persoon die zijn taak overneemt tijdens de wedstrijd.
Als de scheidsrechter opmerkt dat zijn terreinafgevaardigde op een bepaald moment tijdens de
wedstrijd niet meer langs de zijlijn aanwezig is dient hij de wedstrijd onmiddellijk stil te leggen om
er zich van te vergewissen waar hij is.
Indien hij niet (meer) aanwezig is wordt de wedstrijd ONMIDDELLIJK beëindigd met een forfait en
boete tot gevolg voor de thuisploeg.
Indien de terreinafgevaardigde door de scheidsrechter ontzet wordt uit zijn functie dient zijn
functie overgenomen te worden door iemand anders (clubafgevaardigde, coach) als die genoteerd
staan op het wedstrijdblad ! Indien er niemand met een verantwoordelijke functie genoteerd staat
op het wedstrijdblad dient een speler van 18+ , die op het wedstrijdblad genoteerd staat, deze
taak op zich te nemen !
TONEN IDENTITEITSKAART :
Zolang identiteitskaart niet getoond werd mag speler NIET aantreden.
Als er iemand zijn identiteitskaart gaat halen en/of iemand het document komt brengen mag
speler absoluut NIET aantreden tot zolang de identiteitskaart effectief getoond wordt aan de
scheidsrechter.
Vooraleer speler dan het terrein betreedt en wil deelnemen aan de wedstrijd dient hij op het
terrein zijn IK te tonen aan de SR !
Pas dan is hij speelgerechtigd ….
Indien speler toch wil deelnemen zonder het tonen van zijn IK zal de scheidsrechter dit noteren op
het wedstrijdblad en zal er van ambtswege een forfait (+ boete) toegepast worden !

SPORTIVITEITCIJFERS tot en met 19.01.19
1/ Dynam
Club BP
2A/ Het Loo
FC Bar Salon
2B/ Den 144
Houtbeurs B
2/C Visboys
Lokomotiv Altrex
3/A Toreke
Bacchus
3/B VoorCed
Sifra
3/C Olymp
Airconsult
4A/ Sch.Park Rangers
Amber F
4B/ Zwarte Hond
Royal Zeezicht FC

Amber A
Jee Dee
St.Jozef
Belle Vue
PVC Gorillaz en Royal Borsbeek
Brik Pele
FC Chossel Sport
Benne B
Athletico Joh

BEKERCOMPETITIE
Het Afdelingsbestuur heeft beslist om de bekercompetitie te laten doorgaan dit seizoen.
Uiteraard dienen we rekening te houden met de weersomstandigheden en dat heeft zijn invloed op
het (al dan niet) verdere bekerverloop.
De deelnemende ploegen moeten weten dat er mogelijk bekermatchen kunnen gepland worden op
de Krokuszaterdagen alsook op de Paaszaterdagen, al trachten we deze weekends vrij te houden.
Alle reglementen van de gewone competitie gelden ook voor de bekerwedstrijden.
Er zijn geen beperkingen i.v.m. het aantal gespeelde wedstrijden in de competitie voor het
opstellen van spelers in de bekercompetitie.
Alle reeds gekregen gele kaarten van de competitie blijven ook doorlopen voor de bekercompetitie
m.a.w. de gele kaarten en schorsingen blijven dus van kracht en tellen mee tijdens de
bekercompetitie.
Art.154/C-D-E (boeten voor forfait) zal ook van toepassing zijn voor de laatste 3 bekerwedstrijden
(dus van zodra de voorrondes gedaan zijn).
VERDER VERLOOP
Inschrijvingen zijn voorbij.
1ste afdeling en 2de afdeling in 1 poule : Beker Marcel Van Bouwel (34 ploegen)
3de afdeling en 4de afdeling in 1 poule : Beker van de Voorzitter
(38 ploegen)
Op basis van een loting zullen er 2 voorronden zijn !
De 8 beste van iedere groep gaan door, in totaal dus 5 wedstrijden !
De halve finales zullen doorgaan op éénzelfde nog aan te duiden sportcomplex.
Dat geldt ook voor de finales.
Voorlopige datum voor de finales is 3 mei of uiterlijk 10 mei 2019.
Tijdens de voorrondes zullen er door alle ploegen na de wedstrijd telkens 5 strafschoppen
genomen worden door 5 verschillende spelers die de wedstrijd beëindigd hebben.
Iedere ploeg zal om beurt één strafschop trappen tot beide teams hun vijf strafschoppen hebben
genomen.
In deze strafschoppenreeksen hoeft geen winnaar te zijn – het stopt na 5 strafschoppen.
De opgooi zal bij aanvang van het nemen der strafschoppen bepalen wie er begint.
Na de 2 voorrondes gaan de 8 beste ploegen van iedere groep door.
Alle overige ploegen vallen af na de 2 voorrondes en voor hen eindigt dan het beker avontuur.
Bij gelijke stand wordt er eerst gekeken naar de meest gescoorde strafschoppen en dan tellen de
minst tegen gescoorde strafschoppen.
Als het dan nog gelijk is wordt er gekeken naar de meest gescoorde doelpunten.
Mocht dit alles nog gelijk zijn zal er uiteindelijk overgegaan worden tot loting.
Vanaf 1/8ste finales : bij gelijkspel 5 strafschoppen en bij gelijke stand telkens 1 extra speler.

VOORLOPIGE PLANNING:
23/03 : 1ste ronde (voorronde)
30/03 : 2de ronde (voorronde)
06/04 : beker
13/04 & 20/04 : Voorlopig vrij (behalve bij afgelastingen)
27/04 : beker
03/05 : finales (of 10/05 : indien afgelastingen)

4/ UITSPRAKEN COMITES

FORFAIT VAN AMBTSWEGE 12.01.2019 :
Wedstrijd in 2de afdeling B : Amber G – TC Brabo (1-2) omgezet in 5-0 ten gevolge
van artikel 124/A
Wedstrijd in 3de afdeling C : FC Chossel Sport – Thor Zaat Briel (5-2) omgezet in 0-5
ten gevolgde van artikel 60/A
FORFAIT VAN AMBTSWEGE 19.01.19 :
Wedstrijd in 1ste afdeling : Houtbeurs A – Nonkel Jan (3-0) wordt omgezet in 0-5 ten
gevolge van artikel 64/A.
ONDERZOEKSCOMITE

A) VAN AMBTSWEGE
Wedstrijd in 3de afdeling B : Voorced – Rooienhoek (dd. 12.01.2019)
Wedstrijd vroegtijdig stopgezet : wedstrijduitslag omgezet in 5-0
B) SCHORSINGEN
Blijft geschorst t/m 31.12.2021
BORGLEVENS Yoni (Rooienhoek) art.137/A, art.137/B, art.143/A & 143/B
Voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 09.02.19
PULAS Alexis (Nonkel Jan) art.137/A
Voor 1 (één) off. wedstrijd vanaf 09.02.19
MASSY West Rufus (St.Jozef) art.126/F
BUELENS Nick (Cafe Cafe) art.133/A
C) ONMIDDELLIJKE UITSPRAKEN
Voor 1 (één) off. wedstrijd vanaf 09.02.19
VAN CAMP Sven (Manhattan) art.129
MASSET Yves (Gooma Utd) art.129
D) ANDERE UITSPRAKEN
Ontheven uit alle off. functies voor 3 (drie) off. wedstrijden vanaf 09.02.19
Coach MATTHYS Frank (Rooienhoek) art.137/A
Ontheven uit alle off. functies voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 09.02.19
Coach DURACAK Dzemal (BH Ljiljani) art.137/A

5/ BOETETABEL
De clubsecretarissen doen er best aan deze tabel van boeten en tegoeden vanaf de eerste
speeldag grondig na te kijken om tijdig te kunnen reageren wanneer er zich een eventuele fout
zou voordoen.
Bij een mogelijke onjuistheid dient men zo spoedig mogelijk bestuurslid Van Riel hieromtrent te
contacteren, die zulks kan nakijken en het resultaat ervan aan betrokken club zal melden.
BOETEN
12.01.19
Art.60/A
50,00 euro :
FC Chossel Sport
Art.72/B
10,00 euro :
Bacchus
Art.74/E
10,00 euro :
Panda, Thor Zaat Briel
Art.74/F
5,00 euro
:
TC Brabo
Art.74/G
5,00 euro
:
AS Belle Vue
Art.82/A
5,00 euro
:
Cafe Cafe, Dee Bee, Elite Athletic, Foxes, Pagode Utd, Swinchester
Art.82/A
50,00 euro :
VK Geel Zwart 89
Art.118/A
3,00 euro
:
Bacchus, Bar Salon, Belle Vue, Daltons, De Kroon VC, De Pelikaan,
Eulegoem, FC Kiel 2, FC V.B., Manhattan, Matti, Molly Blooms,
Olymp, Panda, Schonenberg, Sifra, Sporting Neerland, St. Jozef,
Swinchester Utd, TC Brabo, The D-C Boys, Visboys
6,00 euro
:
Adec Metal Edegem, AS Belle Vue, Bristol Boys, Club BP, D.O.V.O.,
De Klinkaert, DK Nieuwmoer, Eskakorn, Kaddish, Kloosterstraat,
Mutea, Nonkel Jan, Pagode Utd, Racing Gobi, The Rapido’s
9,00 euro
:
Benne, VC Kangoeroes
12,00 euro :
Amber
Art.119/A
6,00 euro
:
De Brug, PVC Gorillaz
Art.124/A
50,00 euro :
TC Brabo
Art.154/A
25,00 euro :
Den Derde Helft
17.12.18 (Onderzoekscomité)
Art. 96/B
15,00 euro :
Bacchus
19.01.19
Art.45
Art.50/C
Art.54
Art.61
Art.64/A
Art.74/E
Art.74/F
Art.82/A
Art.82/A
Art.118/A

5,00 euro
25,00 euro
25,00 euro
5,00 euro
50,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
5,00 euro
50,00 euro
3,00 euro

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Art.119/A
Art.154/B

15,00 euro :
6,00 euro
:
50,00 euro :

Amber D
Bristol Boys
Kloosterstraat A
Dee Bee, Deurnese Turners B
Houtbeurs A
Amber C, Belle Vue, Toreke
Den 144, Gooma Utd, Wilgenhof
De Kauwe, De Pelikaan, Matti, Toreke
Bristol Boys
AC De Heide, Adec Metal Edegem, AS Belle Vue, De Pelikaan,
Dee Bee, De Klinkaert, FC Kiel 2, FC V.B., Foxes, Jee Dee, Kaddish,
Katastroof, Kloosterstraat A, Kon. Aloysius, Manhattan,
Molly Blooms, Olympia Sport,Pagode Utd, Royal Borsbeek, Umicore,
VK Geel Zwart 89, VC Kangoeroes, Volba
Airconsult, An Sibhin, De Kauwe, Gooma Utd, Lokomotiv Altrex,
Metropool Utd, St. Jozef, TC Brabo, Visboys, Wilgenhof
Amber, Antwerp Boys, Atlas Copco, Benne A, Daltons,
Deurnese Turners, Mutea, Swinchester
Bar Salon
Amber, Royal Borsbeek, Swinchester Utd, Umicore
Club BP, Schoten Park Rangers

6,00 euro

:

9,00 euro

:

TE GOED
19.01.19
Art.154/B

12,50 euro :

Reunion Merxem

6/ TEN VELDE VAN………
Swinchester - Watertoren (12.01.19)
Ondanks de barre weersomstandigheden waren we getuige van een aangename wedstrijd waarbij
alle ingrediënten aanwezig waren om het een echte cupmatch te noemen. Stevige duels en
dito slidings waren schering en inslag op een zwaar bespeelbaar veld en gezien de ref van dienst
de voordeelregel perfect toepaste werd het spel niet te pas en te onpas onderbroken. Veel
luchtduels waren uiteraard ook een onderdeel van het gebeuren en het was na een slecht
ontzetten met het hoofd dat de bezoekers op voorsprong kwamen, 0-1.
Veel hebben ze er echter niet van kunnen genieten want nauwelijks een 3-tal minuten later kwam
de thuisploeg langszij via een vrije trap vanop 25 meter. Een streep, een flits, een bliksemschicht,
dat waren de uitdrukkingen van de aanwezige toeschouwers bij dit enig mooi doelpunt waarbij de
toch wel sterk acterende Watertoren doelman helemaal geen verhaal had. Met nauwelijks één
echte doelkans voor de thuisploeg diende er toch gerust te worden bij deze 1-1 stand.
De tweede speelhelft bracht ongeveer hetzelfde spelbeeld, voor elke bal werd echt gestreden en
het sierde het vertoon dat alle spelers zich ten volle gaven zonder zware fouten te begaan. Toen
iedereen zich reeds verzoende met een gelijkspel werd net voor affluiten een dekkingsfout in de
bezoekende verdediging afgestraft, 1-2 en einde wedstrijd. Een gelijkspel had voor beide teams
gebracht wat ze verdienden maar op basis van de schaarse doelkansen kan/mag men de zege
van Swinchester nu ook niet echt onverdiend noemen. Watertoren stelde niet echt teleur maar
hun beste wedstrijd was het nu ook niet bepaald, terwijl Swinchester steeds in zijn kansen bleef
geloven. Met nog slechts 5 wedstrijden te spelen moet de voorsprong van 9 punten voor
Watertoren wel volstaan.
Kloostertsraat - AS Belle Vue (19.01.19)
Deze wedstrijd genoot onze voorkeur, het is de derby der derby's in Bornem en nu zeker in acht
genomen hun weinig benijdenswaardige rangschikking in hoogste afdeling van onze Federatie. Het
werd weer een spannende en sfeervolle ontmoeting waarin, na amper 3 minuten, de thuisploeg
aan de leiding kwam. Een inzenden vanop links werd door de lokale spits met een staalharde
kopbal in doel verlengd 1-0.
AS Belle Vue bleef niet bij de spreekwoordelijke pakken zitten en scoorde reeds, bij een van hun
volgende aanvallen, de gelijkmaker 1-1. Kloosterstraat, met zijn gekende inzet, bleef lichtjes baas
over AS Belle Vue, zonder echter hun opponent in moeilijkheden te brengen zodat met een
ongewijzigd stand de rust werd ingegaan.
Na de thee bleef de spanning het voetbal overheersen want beide teams slaagden er zelden in om
gevaar te scheppen. Toch diende de thuisdoelman doelman, met een ultieme reflex, een doelpunt
te voorkomen, wat even later door zijn overbuur met brio werd nagedaan. Toch diende hij zich
echter gewonnen te geven toen Kloosterstraat in de kluts een tweede doelpunt scoorde 2-1. AS
Belle Vue was nu verplicht alles op alles te zetten maar buiten enkele sporadische doelpogingen
vonden zij geen opening in de thuisverdediging die konden terugblikken op een sterke partij. Wat
in dergelijke situatie meer gebeurd, gebeurde hier ook want via een snelle counter scoorde
Kloosterstraat de 3-1. Globaal genomen was AS Belle Vue dicht bij een gelijkspel maar
Kloosterstraat werd toch de verdiende winnaar zij het met een overdreven scoor, maar daar zullen
ze zeker niet van wakker liggen.

7/ SCHEIDSRECHTERSRUBRIEK
VANAF 02.02.19 ZIJN HET TERUG DE NORMALE LATERE AANVANGSUREN !
INVULLEN VAN HET VAK NEUTRALE ZONE :
We stellen vast dat door menig SR de aanduiding met kruisjes in het vak neutrale zone gedaan
wordt VOOR aanvang van de wedstrijd. Dit is NIET de bedoeling …
Het is de bedoeling dat de SR de neutrale zone controleert VOOR maar ook TIJDENS de wedstrijd
en dan achteraf, na de wedstrijd, aanduidt of de neutrale zone al dan niet in orde was ! !
TERREINAFGEVAARDIGDE THUISPLOEG :
Een terreinafgevaardigde op het wedstrijdblad bij de thuisploeg is VERPLICHT !
Indien er geen terreinafgevaardigde aanwezig is dient deze taak gedaan te worden door een
speler (18+) die dus NIET mag meespelen tijdens die wedstrijd.
Een terreinafgevaardigde dient DE GANSE WEDSTRIJD deze taak te vervullen en mag NIET
vervangen worden door een andere persoon die zijn taak overneemt tijdens de wedstrijd.
Als de scheidsrechter opmerkt dat zijn terreinafgevaardigde op een bepaald moment tijdens de
wedstrijd niet meer langs de zijlijn aanwezig is dient hij de wedstrijd onmiddellijk stil te leggen om
er zich van te vergewissen waar hij is.
Indien hij niet (meer) aanwezig is wordt de wedstrijd ONMIDDELLIJK beëindigd met een forfait en
boete tot gevolg voor de thuisploeg.
Indien de terreinafgevaardigde door de scheidsrechter ontzet wordt uit zijn functie dient zijn
functie overgenomen te worden door iemand anders (clubafgevaardigde, coach) als die genoteerd
staan op het wedstrijdblad ! Indien er niemand met een verantwoordelijke functie genoteerd staat
op het wedstrijdblad dient een speler van 18+ , die op het wedstrijdblad genoteerd staat, deze
taak op zich te nemen !
TONEN IDENTITEITSKAART :
Zolang identiteitskaart niet getoond werd mag speler NIET aantreden.
Als er iemand zijn identiteitskaart gaat halen en/of iemand het document komt brengen mag
speler absoluut NIET aantreden tot zolang de identiteitskaart effectief getoond wordt aan de
scheidsrechter.
Vooraleer speler dan het terrein betreedt en wil deelnemen aan de wedstrijd dient hij op het
terrein zijn IK te tonen aan de SR !
Pas dan is hij speelgerechtigd ….
Indien speler toch wil deelnemen zonder het tonen van zijn IK zal de scheidsrechter dit noteren op
het wedstrijdblad en zal er van ambtswege een forfait (+ boete) toegepast worden !

8/ SCHEIDSRECHTER VRIENDENKRING
Activiteiten
26.01.19
WORSTENBROOD EN APPELBOLLEN
Op zaterdag 26.01.19 stond ’s avonds de bijeenkomst gepland voor het worstenbrood en de
appelbollen. Wat niet kon voorspeld worden was de globale afgelasting van de wedstrijd die
op 26.01 gepland stond. Toch kon alles doorgaan, met medewerking van de mensen van
Stabelino. Het spijtige was dat slechts enkele scheidsrechters hadden ingeschreven.
Enkele scheidsrechters waren vergezeld van hun echtgenote verder was er een scheidsrechter op
rust en drie bestuursleden met hun dame en alsook enkele mensen van Stabelino.
Nochtans waren de worstenbroden en/of appelbollen lekker, misschien mochten ze iets warmer
zijn, maar dat is moeilijk te voorzien.
Hopelijk zijn er meer scheidsrechters en meer belangstelling voor de pannenkoekenslag op 23.02.19.
Met dank aan het bestuur van onze Vriendenkring voor de organisatie.

23.02.19
PANNENKOEKEN
Op zaterdag 23 februari 2019 vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur in de kantine van Stabelino
Pannenkoeken ( 2 stuks ) met suiker : 4.00 € … zonder drank.
Pannenkoeken ( 2 stuks ) met ijs
: 5.00 € … zonder drank.
Vooraf inschrijven moet niet, wel contante betaling ter plaatse!
Ten voordele van onze Vriendenkring. Iedereen van harte welkom.
Namens het Bestuur Vriendenkring
Voorzitter Somers Werner
Secretaris Busschots Eric
30.03.19
BBQ EN VIERING SCHEIDSRECHTERS & BESTUUR
De Vriendenkring van de scheidsrechters samen met het Bestuur van de Afdeling Voetbal
Antwerpen organiseren een einde seizoen BBQ met viering van de jubilarissen (scheidsrechters en
bestuur) en nadien dansgelegenheid met DJ.
WANNEER :

30.03.2019

WAAR:

kantine Stabelino (Ruggeveldlaan)

WAT :

BBQ met vier verschillende vleesbereiding per persoon

PRIJS :

20,00 euro per persoon en 15,00 euro partners

SCHEIDSRECHTERS GRATIS. ( 15 € borg teruggave bij aanwezigheid )
Inschrijvingen tot 16 maart 2019. Geldig na inschrijving en betaling !
Betalingen op rekening van Luc Verhaegen op rekeningnummer BE48 9731 7316 3727.
In de loop van de avond zullen de jubilarissen (scheidsrechters en bestuur) gevierd worden.
Wij (Vriendenkring en Afdelingsbestuur) rekenen op ruime opkomst.
9/ CLUBNIEUWS (zie website Clubnieuws)
MINI-VOETBALTORNOOI” FC DOVO, STABROEK
PAASTORNOOI RV KLOOSTERSTRAAT
QUIZ MOLLY BLOOMS FC

