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Wijzigingen aan de kalender 
  
 Gelieve bij iedere vraag in verband met de kalender het wedstrijdnummer te vermelden! 
 1A WB Scherpenheuvel neemt niet verder deel aan de competitie en wordt recreantenelftal 
 3A0306 KWB Putte - Plenke Werchter op latere datum i.p.v. op 21.09 
 
 
Vademecum 14/15 
  
2430 - Vincitori Leuven 
Terrein Provinciaal Domein Holsbeeksesteenweg 55 te Kessel-lo  -  016.25 13 92 
 
5301 - Çotanak Beringen 
Terrein Koolmijnlaan z/n 3582 Beringen 
 
 
Een leuk verhaal tussen pot en pint 
 
Tiens, wie we daar hebben, de Fons! Hoe is ’t er mee? 
 
Ja goed hé, Pol, eigenlijk zeer goed … zaterdag een match gefloten, alles goed verlopen en bovendien een belevenis waar ik niet 
over uitgepraat geraak. 
 
Allez jong, vertellen! 
 
Wel ik kom daar aan bij het terrein en ’t eerste wat ik zie is een parkeerplaats met daarvoor een plaat “voorbehouden aan de 
scheidsrechter van de wedstrijd”, ik kon mijn ogen niet geloven. 
Nog maar pas uitgestapt komt er een mijnheer in mijn richting, die zich voorstelt als de terreinafgevaardigde en mij begeleidt 
naar de kleedkamer. 
Die is niet groot, maar heel netjes: een douchecel, een bankje om mijn tas op te plaatsen, drie kapstokken en twee kleerhangers, 
een tafeltje en een stoel. 
Terwijl ik die hele omgeving tevreden, gelukzalig in mij opneem vraagt de terreinafgevaardigde zowaar of hij nog iets voor mij 
kan doen, een drankje halen? 
 
Ruim op tijd wordt op mijn deur geklopt en verschijnt de terreinafgevaardigde met een duidelijk en  volledig ingevuld 
scheidsrechterblad; hij en de man, die zich voorstelt als afgevaardigde van de bezoekende ploeg overhandigen mij de lidkaarten 
van de spelers die op het blad ingeschreven staan en … die liggen zowaar in de volgorde van de inschrijvingen op het blad. 
Beide heren geven mij vervolgens aan wie van de spelers de wedstrijd zal beginnen. 
Nog altijd goed op tijd staan alle spelers voor mijn kleedkamer klaar met hun pas voor de controle. 
 
Nog even mijn administratie in de kleedkamer leggen en we staan klaar om net op tijd de wedstrijd op gang te fluiten. De 
terreinafgevaardigde sluit mijn kleedkamer en vraagt mij of ik zelf de sleutel wens bij te houden, maar die bewaring laat ik met 
gerust gemoed over aan de man. 
 
Mijn geluk kan niet op: het is een goede en vooral faire wedstrijd met een 1-1-stand bij de rust. Bij het verlaten van het terrein 
staat de terreinafgevaardigde mij al op te wachten, vraagt mij wat ik wens te drinken tijdens de rust en overhandigt mij de sleutel 
van mijn kleedkamer. Ik zit nog maar pas neer of daar is de dampende koffie al. 
 
Een tiental minuten later komen de beide afgevaardigden mij melden dat er een paar vervangingen worden doorgevoerd, 
administratie bijwerken en op naar de tweede helft. Deze is op het terrein een doorslag van de eerste helft maar enkel de 
bezoekers maken nog één doelpunt en ik fluit af op een 1-2 stand. 
 
De terreinafgevaardigde houdt zich aan hetzelfde scenario van het einde van de eerste helft maar nu opteer ik voor een plat 
water; terwijl ik mijn administratie bijwerk vraagt de goede man mij welke vergoeding ik moet ontvangen, hij verdwijnt en nog 
vóór ik onder de weldoende douche verdwijn heeft hij mij deze gebracht. Ik werk het scheidsrechterblad verder af en overhandig 
alles aan mijn “engelbewaarder”. Na mij nog te hebben uitgenodigd iets te komen drinken in de kantine, verdwijnt de man 
discreet. 
 
Nog een pintje gedronken een babbeltje geslagen met de beide afgevaardigden en hen mijn bewondering uitgedrukt voor de 
fantastische belevenis. 
 
Ja, Fons da’s nu ne keer een schoon sprookje om van te dromen, maar je weet “dromen zijn bedrog”. 
 
Wel Pol, ik dacht al dat je mij niet zou geloofd hebben en toch is het waar, echt waar. Toegegeven het verloopt jammer genoeg 
niet altijd zo, maar een ding is zeker: mochten dergelijke belevenissen legio worden, dan zou het leven een pak plezieriger 
worden en zou de bond niet met een vergrootglas nieuwe scheidsrechters moeten zoeken. 
 
Zeg Fons, hoe heet die thuisploeg, ‘k ga aan Marcel vagen om mij daar binnen veertien dagen ook eens naartoe te sturen; we 
drinken d’er alvast nog ene. 
 
(DT) 
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Wedstrijdplanning 22 t.e.m. 28.09.14 
 
 

 

Code Datum en uur Thuisploeg Bezoekers Scheidsrechter Op. 
      
BH1601 za 27.09 - 14:30 KWB Scherpenheuvel Lachers Scherpenheuvel Moerenhout {1} 
BH1602 za 27.09 - 15:00 Leuven MD De Venne Aarschot Clemens {1} 
BH1603 za 27.09 - 16:00 SK Herent Leuven Cardinals Ceulemans {1} 
BH1604 za 27.09 - 14:30 RD Kaggevinne VC Dorpskroeg Egenhoven Cops {1} 
BH1605 za 27.09 - 14:30 Kapelleke Langdorp VC Rozenhof Veltem Vanluyten {1} 
BH1606 za 27.09 - 15:00 FC Supers Plenke Werchter Cloots {1} 
BH1607 za 27.09 - 15:00 KFC Bareel Molenstede FC Britanic Vorst Peeters {1} 
BH1608 za 27.09 - 15:00 VVV  Molenstede Caf99 Heverlee Timmermans {1} 
BH1609 za 27.09 - 14:30 Belta Tessenderlo FC Pellenberg Thijs {1} 
BH1610 za 27.09 - 15:00 Belspa Ajax VK Wakkerzeel Vandenwijngaert {1} 
BH1611 za 27.09 - 17:30 LVC Rotselaar Boca Juniors 91- Zichem Caes {1} 
BH1612 za 27.09 - 15:00 St Joris Weert Raket Tienen Cans {1} 
BH1614 za 27.09 - 15:00 SKN Winge Nelly Boys Rillaar Froyen {1} 
BH1615 za 27.09 - 16:00 SK De Zoenk Alpia Tildonk Deceuster {1} 
BH1616 za 27.09 - 14:30 FCC Pakenhof Heverlee Astra Begijnendijk Roosen {1} 

      
BSA101 zo 28.09 - 09:30 VK Wakkerzeel VK Ludwina Bonheiden Corbeels {2} 
BSA102 zo 28.09 - 10:00 KWB Putte Buffalo Tienen Van Attenhoven {2} 
BSB101 zo 28.09 - 09:30 ROJM Willebroek Zuid KWB Voetbal Hombeek Van Den Eynde {2} 
BSB102 zo 28.09 - 09:30 Plenke Werchter FC De Brodders Deceuster {2} 
BSC101 zo 28.09 - 09:30 KK Bekkevoort De Zon Wersbeek Smeulders {2} 
BSC102 zo 28.09 - 11:00 The Sylvesters Mechelen Scouts Testelt Abdellah {2} 
BSD101 zo 28.09 - 10:00 Vosberg Sport  Boerenbond Broechem Bouzerda {2} 
BSD102 zo 28.09 - 09:15 VC Torenploeg Dry Eyckenboys Simons {2} 

      
BVV201 vr 26.09 - 20:30 VK Wakkerzeel VC Winge Verbeeck {3} 
BVV202 vr 26.09 - 20:00 St Joris Weert Korbeek Sport Geboes {3} 
BVV204 vr 26.09 - 20:00 Racing Butsel Plenke Werchter Betsen {3} 
BVV205 vr 26.09 - 20:30 KK Bekkevoort Groene Heide Rillaar Corbeels {3} 
BVV206 vr 26.09 - 20:30 VVS Rotselaar FC Meensel Kiezegem Daems {3} 
BVV207 vr 26.09 - 20:00 White Star Vets Nelly Boys Rillaar Dierickx {3} 
BVV208 vr 26.09 - 20:15 KHO Bierbeek Atlas Linter Bergé {3} 

      
DC0102 zo 28.09 - 14:00 HSV Tongerlo Hutsepot Bevel Verbeeck  
      
DO0304 vr 26.09 - 20:15 Lippelogirls Silverbells O'Hove Van Der Cruyssen  
DO2202 vr 26.09 - 20:15 FC Briel Troubleshooters Temmerman  
      
3A0108 za 27.09 - 13:00 Vincitori Leuven FC Massis Geeraerts  
      
3C0405 zo 28.09 - 09:30 KWB Herselt VILv Heverlee Bronckars  
      
MV0301 di 23.09 - 20:00 Den Eendrachters Café Central Van Nieuwenborgh  
MV0302 di 23.09 - 21:00 Endoka D'Aa Beloften Van Nieuwenborgh  
MV0303 do 25.09 - 20:00 Juventus De Kluizen De Neve  
MV0304 do 25.09 - 21:00 Meubelen Peirlinck Marcoen De Neve  
      
ZA0301 di 23.09 - 22:00 De Bikers Combinaizon Caes  
ZA0302 zo 28.09 - 20:00 OV Fireballs Diesels Jonckers  
ZA0303 zo 28.09 - 21:00 Hijgende Herten De Blue Thrills Jonckers  
ZA0304 zo 28.09 - 22:00 MS United Bulls Jonckers  
      
{1} zo nodig verlengingen 2 x 15 minuten en eventueel strafschoppen 
{2} ongeacht de uitslag 5 strafschoppen en zo nodig extra strafschoppen tot er een winnaar is   
{3} zo nodig verlengingen 2 x 10 minuten en eventueel strafschoppen   


