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ALSO blaast 75 kaarsjes uit! 

 

De Aalsterse Liga ScheidsrechtersOvereenkomst, kortweg ALSO genaamd 

wordt 75 jaar. Een ideale gelegenheid om feest te vieren, ons nieuwe logo te 

officialiseren en herinneringen op te halen. 

 

Een kleine terugblik in de tijd, waarom een scheidsrechtersvereniging 

oprichten. En dan nog in het jaar 1943, in volle oorlogstijd,… Ietwat clandestien 

waren er de eerste samenkomsten tussen enkele refs in het toenmalige café Land 

van Riem, waar ook de stichting van ALSO plaats had.  

 

De stichters van ALSO hebben van in het begin een platform geboden aan de 

refs uit de regio om als individu toch gehoor en steun te vinden bij collega’s. 

Aangezien er toen nog geen sprake was van sociale media die zowat alle info 

deelt met de rest van de wereld, gaan we ervan uit dat de beginperiode er één 

was van vallen en opstaan. De uitnodigingen voor de vergaderingen verschenen 

dan ook gedurende 35 jaar in de kranten. 

 

Een tweede belangrijke datum in de geschiedenis van ALSO is 5 juni 1993. 

Deze dag zal voor immer in de jaarboeken van ALSO gebrandmerkt staan als 

dé feestdag van de vriendenkring, want vanaf dan kregen we het predicaat van 

Koninklijke. 

 

Jarenlang vonden de vergaderingen plaats in café Bergenhof te Aalst. De zaal 

bood plaats aan 80 personen, maar het viel voor dat niet alle aanwezige leden 

binnen geraakten en dus verplicht waren de vergadering te volgen van op de 

trap,… en anderen zelfs van aan de toog. Naast de vergaderingen in Aalst, stipt 

elke eerste vrijdag van de maand, was er tweemaal per jaar een vergadering in 

het Moleken te Dendermonde. 

 

Talrijke gastsprekers waren te gast op onze vergaderingen, o.a. Miel Puttemans, 

Roger De Vlaminck, Paul Van Himst, Vital Borkelmans, Alain Courtois, 

Hannes Van der Bruggen en Dennis Van Vaerenbergh. Uiteraard konden refs 

van het hoogste niveau met onder ander Frans Van de Wijngaert, Ella De Vries, 

Frank De Bleeckere  en Joeri Van de Velde niet ontbreken op onze maandelijkse 

vergadering.  



 

 

Daarnaast mochten we evengoed een prins Carnaval, een Mister Beauty, een 

assistent meester-bierbrouwer (Brouwerij de Halve Maan te Erpe-Mere) en tal 

van andere boeiende sprekers doorheen de jaren verwelkomen. 

 

Het past op een dag als deze een hulde te brengen aan enkele voorname leden, 

voor hun inbreng in het wel en wee van deze vriendenkring.  

- Edmond Van Der Veken, overleed in 2013 op 95 jarige leeftijd. Velen hebben 

hem ongetwijfeld nog gekend. Hij was lid van het eerste uur, scheidsrechter,  

ondervoorzitter PK, lid van de onderzoekscommissie,... Kortom, ontzettend 

actief en gekend binnen het voetbalwereldje. 

- Een verdienstelijk persoon in de geschiedenis van ALSO was Jef Vijverman, 

oud-opleider en PSC-lid. Hij was steeds een stuwende kracht achter de werking 

van onze vereniging. En als Jef sprak durfde niemand zich te verroeren. Hoewel, 

beenhouwer Staes bracht regelmatig saucissen mee voor Jef naar de 

vergadering, en de dag deze spoorloos bleken, was Aalst toch even te klein… 

- André Van Droogenbroeck, een trouw ALSO-lid en tevens opleider die op 

elke vergadering steeds present tekende. 

 

Daarnaast doet het me ontzettend veel plezier om vanavond enkele mensen te 

mogen begroeten die actief waren in de jaren ’70 en ’80: 

-Godfried Heiremans was penningmeester halfweg de jaren ’70. Hij zorgde 

ervoor dat alle opbrengsten van tombola’s jaarlijks integraal besteed werden aan 

de aankoop van speelgoed, dat overhandigd werd aan de kinderen van 

scheidsrechters tijdens het Sint-Maartensfeest in Zaal Madelon op de Markt in 

Aalst. 

- Walter Verdonck een joviaal man, die in sappig Antwaarps menig lid aan het 

lachen kon brengen. Hij werd voorzitter eind 1978. 

- Frans van de Winckel, de man kon er vanavond jammer genoeg niet bij zijn 

wegens ziekte. Hij heeft twee termijnen als voorzitter, van 1976 tot ‘78 en 

nogmaals halfweg de jaren ’80 op zijn palmares staan én was nadien ook 

jarenlang penningmeester. Gedurende een vijftal jaren verzorgde hij tijdens de 

vergaderingen het fel gesmaakte “moppenhalfuurtje”. Frans is dan ook de 

absolute koploper met maar even 44 seizoenen ALSO-lidmaatschap.  

- Luc en Marc Staes. De gebroeders Staes waren zeer gewaardeerde refs in de 

hoogste provinciale reeksen.  Luc werd voorzitter van ALSO begin jaren ’80.  

Jarenlang waren we met de vriendenkring bij hen met héél veel voldoening te 

gast in het prachtige kader van de Graaf van Egmont op de Grote Markt te Aalst.  

- Fijn om vandaag ook Sven Van Extergem te ontmoeten, een gewaardeerd oud-

bestuurslid, en vader Erik Van Extergem die samen met Hedwig Van Der 

Eecken en Jean Aelbrecht jarenlang een bestuursfunctie uitoefende en op heden 

nog steeds klaar staan voor een vraag of daad, denken we maar aan ons eetfestijn 

dat er in oktober aankomt.  

 



 

 

 

ALSO werkte ook volop mee aan de emancipatie van de vrouw. Ooit leverde 

ALSO de allereerste vrouwelijke scheidsrechter met Nelly Muylaert. Begin van 

de eeuwwisseling kwam met Katrien De Smet zelfs een vrouw aan de leiding 

van ALSO, vooruitstrevend waren we dus wel. Katrien was acht jaar lang 

voorzitter van ALSO. Naast de eerste vrouwelijke voorzitter, was ze tevens de 

eerste vrouwelijke opleider. En zeker één grote gelijkenis met haar voorganger 

Jan Arys: ze geraakt nooit op tijd thuis. 

 

Zoals gezegd volgde Katrien Jan, die gekend staat als het immer joviale 

uithangbord van ALSO, op als voorzitter. Jan is bijna 40 jaar scheidsrechter en 

floot 30 jaar in eerste provinciale. Van sommige scheidsrechters zou je zeggen: 

hij kent alle velden. Wel, van Jan Arys kan je zeggen dat de velden hem kennen. 

Hij gaf ook destijds tevens de wekelijkse trainingen van ALSO op de Zandberg 

die later onder de vakkundige leiding kwamen te staan van Peter Van den 

Haesevelde.  

 

Onze vriendenkring is steeds een levendige vereniging geweest, met een 

jaarlijks banket, herinner u maar de legendarische feesten in de “Gestjes”, met 

steevast tweevoudig gebraad op het menu, en waar niemand zonder een 

gewonnen kip naar huis ging. Hoewel er soms een paar dagen later nog enkele 

kippen gevonden werden in de koffer van een auto...  Daarnaast waren het 

kerstfeest en Sint-Maartenfeest eveneens evenementen om naar uit te kijken. 

 

En uiteraard werd het voetbal tussendoor niet vergeten en meestal bezaten wij 

een prima voetbalploeg, misschien nog meer na affluiten dan tijdens de 90 

minuten, maar toch. We wonnen al eens het Verbondstoernooi. En in de jaren 

’90 was er zelfs de verbroedering met de scheidsrechters uit het Nederlandse 

Schiedam. Recent werd met onze ALSO-voetbalploeg voor het eerst 

meegedaan aan een voetbaltoernooi georganiseerd door en voor West-Vlaamse 

scheidsrechters waar een mooie vierde plaats behaald werd. Daarnaast werd dit 

jaar ook een mini-voetbalploeg in het leven geroepen die aan de leiding staat in 

het ‘driehoekstoernooi’ tussen de vriendenkringen GEZO, Wetthra en ALSO.  

Naast het zelf wedstrijden spelen, werden ook meermaals bussen ingelegd om 

wedstrijden van de Rode Duivels bij te wonen.  

 

Ook cultuur kwam uitvoerig aan bod met onder andere De Nieuwe Snaar, Raf 

Coppens, en meerdere opvoeringen van het Mechels Miniatuurtheater met de 

gebroeders Verreth,  

 

Daguitstappen waar ook familie wordt bij betrokken staan ook vandaag nog op 

de agenda. Keulen, Luxemburg, Maastricht, Parijs, Amsterdam, de Efteling, … 

Tevens – en hoe kan het ook anders – kreeg iedere gerenommeerde brouwerij 



 

 

reeds een bezoek van onze vriendenkring. Zo denken we aan De Gouden Boom 

in Brugge, en ons meest recente bezoek aan Sint-Bernardus in Watou.  

 

En het bleef niet bij daguitstappen. Om de samenhorigheid tussen de leden nog 

meer aan te sterken besloot het huidige bestuur om op teambuildingsweekend 

naar Duitsland te gaan. Zo belandden we het eerste jaar in Weidenbach waar 

een bezoek aan de stad Trier, een teambuildingsactiviteit en wandeling op het 

programma stonden. Het huidige voetbalseizoen had Mettendorf de eer ALSO 

op bezoek te krijgen. Het stadje lag op een goed half uur rijden van 

Grevenmacher, Luxemburg waar op zaterdag Bernard-Massard bezocht werd. 

Zoals ook tijdens de eerste editie werd een teambuildingsactiviteit, ditmaal een 

escape room, en stevige ochtendwandeling in het programma voorzien. 

Aandachtige genodigden hebben tijdens de receptie reeds enkele sfeerbeelden 

kunnen opmerken waaruit blijkt dat dit concept zeer gesmaakt wordt bij onze 

leden. Een traditie om in de toekomst zeker en vast voort te zetten. 

 

U ziet, de invulling van de kalender is door de jaren zowat hetzelfde gebleven, 

de doelstelling van een scheidsrechtersvriendenkring ook. Hoewel… Tijden 

veranderen, de samenleving verandert… De rekrutering heeft er fel onder te 

lijden en is - wat toch wel gezegd mag worden – problematische proporties aan 

het aannemen. In dat opzicht zijn scheidsrechtervriendenkringen een 

onontbeerlijke schakel. 

 

De laatste jaren koos onze vriendenkring onder de leiding van voorzitter 

Yannick Ottoy resoluut voor verjonging en modernisering. En dit trachten we 

tot op de dag van vandaag verder te zetten. We zullen namelijk ons uiterste best 

blijven doen om een aantrekkelijke agenda samen te stellen en zo de refs uit 

onze regio met raad en daad bij te staan.  

 

Zoals jullie merken heeft onze vriendenkring een ontzettend rijke geschiedenis 

en we hopen dan ook in de toekomst hieraan nog vele pagina’s te kunnen 

toevoegen.  

 

Namens het bestuur, 

Beau Van Vaerenbergh – Yannick Ottoy – Kristof De Smet – Jurgen De Cock 

– Sam De Boeck 

 

Namens de opleiders, 

Jean Aelbrecht – Katrien De Smet – Patrick Gelas – Frans Van de Winckel – 

Hedwig Van Der Eecken – Erik Van Extergem 
 

 


