
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende evenementen  
 

19/10/2013 kaartavond – aanvangsuur 16u00 – organisatie Evenementencel 

26/10/2013 discobowling (alle jeugd) – organisatie JAC 

09/11/2013 Mexicaanse Avond – organisatie Evenementencel 

23/11/2013 kerstrozenverkoop (alle jeugd) – organisatie JAC 

30/11/2013 bezoek van de sint (miniemen + pupillen + cadetten) – organisatie JAC 

30/11/2013 cavabar voor de ouders tijdens bezoek van de sint – organisatie Evenementencel 

20/12/2013 kerstfeestje/schaatsen? (scholieren + junioren) – organisatie JAC 

11/01/2014 Nieuwjaarsreceptie – aanvangsuur 19u30 – organisatie Evenementencel 

01/02/2014 zwemmen (alle leden) – organisatie JAC 

02/03/2014 Filmavond (alle jeugd) – organisatie JAC 

23/03/2014 zaalfinales (alle leden) – organisatie JAC 

12/04/2013 Activiteit – organisatie JAC 

19/04/2014 paasbrunch (alle leden) – organisatie JAC ism Evenementencel 

01/05/2014 laddertornooi – organisatie sportcel 

03/05/2014 Family superstarz (kriebelaars ’s morgens + alle jeugd ’s middags) – organisatie JAC 

17/05/2014 Jaarlijkse algemene ledenvergadering – aanvang 19u30  

07/06/2014 minisurvival (kriebelaars + miniemen + pupillen) – organisatie JAC 

21/06/2014 eindeseizoensviering – organisatie Evenementencel 

01/07/2014 – 05/07/2014 sportkamp (alle jeugd) – organisatie JAC 

09/08/2014 grote kuis (alle leden) – aanvangsuur 10u00 

09/08/2014 grote kuis (alle leden) – aanvangsuur 10u00 

 

 

 

 

ASKC-nieuws 
Jaargang 3  nummer 10 04-10-2013 

Artemis-Schoten Korfbalclub vzw – Eksterdreef 10 – 2900 schoten 

www.askc.be 
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Miniemennieuws 
 

Wriemeldagen 

05/10/2013 van 14u00 tot 16u00 op Rijko 

19/10/2013 van 14u00 tot 16u00 op Meeuwen 

22/03/2014 van 14u00 tot 16u00 op Spartacus 

29/03/2014 van 14u00 tot 16u00 op ASKC 

 

Foto’s 

Bekijk de foto’s van de smurfenwriemeldag op onze site. 

Veel dank aan de fotografen van dienst: Birgit C en Stefan VS 

 

 

Inschrijven via website is mogelijk (link in nieuwsbericht of onder contact) 

 

Pupillennieuws 
 

Pupillenspeelgelegenheid 

12/10/2013 van 14u00 tot 16u00 op Vobako (Sporthal Tielenhei te Tielen) 

26/10/2013 van 14u00 tot 16u00 op ASKC 
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Verslag speelgelegenheid: 28/09/2013 – Retie 

Daar we op het Nationaal Pupillentornooi op Meeuwen nog konden inschrijven met 2 ploegen, 

kwamen we afgelopen zaterdag door vele afzeggingen (ziek, blessure of vakantie ) maar net aan 1 

ploegje om naar Retie te gaan. 

 

Zita / Femke / Mey Lien / Hanne / Senne / Lars / Maarten / Jappe / Axl waren van de partij. 

We spelen 2 wedstrijden tegen Retie en Joki (4x6 minuten) + shooting contest. 

  

ASKC – Retie (7-0) 

Verdediging: Zita / Femke / Senne / Maarten 

Aanval: Mey Lien / Hanne / Jappe / Axl 

 

Daar Retie maar met 7 meisjes is, speelt Lars de eerste helft mee met Retie. 

1-0          inloper Hanne (steun Mey Lien) 

2-0         Door een misverstand in de verdediging van Retie: zijn bal aan het uitwerken naar het andere 

vak, maar beslissen toch ineens om naar hun eigen korf te spelen. Hanne vangt de rebound en scoort 

met een schotje. 

Functiewissel 

3-0         schotje Zita 

4-0         inloper Zita 

Maarten scoort nog een inloper, maar deze wordt afgekeurd door een loopfout. 

  

RUST 

  

Lars ipv Senne, Senne speelt de 2de helft mee met Retie 

5-0         schotje Mey Lien 

6-0         penalty uitgelokt door Hanne, Mey Lien zet om (wel opletten dat je niet loopt!) 

Functiewissel 

7-0         schotje Zita na mooie pas van Femke 

  

EINDE 

  

Joki – ASKC (0-2) 

Verdediging: Mey Lien / Hanne / Axl / Lars 

Aanval: Zita / Femke / Senne / Maarten 

  

Daar Joki maar met 7 is, speelt Jappe de eerste helft mee met Joki. 
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0-1          schotje Zita 

Functiewissel 

Het vak van Mey Lien / Hanne / Axl en Lars krijgen kansen, maar kunnen deze jammer genoeg niet 

afwerken. 

Ze gaan voor elke bal, want het andere vak heeft amper moeten verdedigen. Veel goede 

onderscheppingen tijdens het uitwerken van de andere ploeg!! 

  

RUST 

  

Jappe ipv Maarten, Maarten speelt de 2de helft mee met Joki 

0-2         penalty uitgelokt door Zita, heel mooi omgezet door Femke (zo hebben alle meisjes hun goaltje 

meegepikt) 

Functiewissel 

Er wordt niet meer gescoord. 

  

EINDE 

  

We mogen terugblikken op 2 goede wedstrijden.  

De passen waren al veel beter dan op Meeuwen en iedereen speelde goed mee. 

Alle meisjes kwamen tot scoren met de goede ondersteuning van de jongens. 

  

De pupillen hebben ook heel wat ballen kunnen onderscheppen door de goede druk dat ze gaven. 

Tijdens het 2de matchke speelde de vermoeidheid toch een beetje parten. Kregen ook meer druk van 

de tegenstander en kwamen zo tot mindere kansen. 

  

Vandaag speelde Femke ook haar eerste match en mag terugblikken op een goede prestatie ;-). Ze 

hield goed stand in verdediging en zette ook een penalty feilloos om.  

  

Op het einde deden we nog de shootingcontest. 

Hier scoorden we 27x  dit kan natuurlijk beter. De concentratie was al een beetje weg, na toch wel 2 

vermoeiende matchen (door de goede druk die we zelf gaven). 
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Op het einde zagen we alleen maar gelukkige gezichtjes en konden tevreden huiswaarts keren. 

  

Pupillentrainster 

Birgit 

 

Cadettennieuws 
 

- Beker van België: woensdag 23/10 om 19u00 Ganda - ASKC 

 

Scholierennieuws 
 

- Momenteel geen nieuws 

 

Juniorennieuws 
 

- 02/10/2013 Beker van België: ASKC – Hoevenen om 20u00 uitslag: 12-05 
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Kernnieuws 
 

 

1B1BWEDSTRIJDVERSLAG    A ploeg    
Ri4a  -   A.S.K.C.   18 - 11 
1B1B 
 

 

 

 

Aanval           =   Jimmy – Sten – Sarah - Stephanie 
Verdediging  =   Bram – Kristen – Melissa - Werner 
Scheidsrechter  :  Geoffrey   
Grensrechter     :  Johan       
 

Doelpunten 
1 – 0 Shot heer  (Bram) 7 – 8  Shot dame  (Sarah) 
2 – 0 Strafworp Ri4a  heer  (fout Werner) 8 – 8  Shot dame  (Sarah) 
2 – 1 Shot Melissa  9 – 8  Strafworp Ri4a  heer  (fout 
Werner) 
3 – 1 Shot heer  (Sten) 9 – 9  Inlegger Jimmy 
3 – 2 Inlegger Sarah (pas Jimmy) 9 – 10  Shot Kristen 
4 – 2 Doorloper heer  (Bram)   Strafworp ASKC Kristen 
gemist 
5 – 2 Shot heer  (Sten) 10 – 10  Strafworp Ri4a heer (fout 
Sten) 
5 – 3 Shotje Bram  11 – 10  Strafworp Ri4a heer  (fout 
Bram) 
5 – 4 Vrijworp ASKC Jimmy  (fout op Sarah) 12 – 10  Shot heer  (Bram) 
5 – 6 Strafworp ASKC  Kristen  (fout op Melissa)   Vrijworp ASKC  Kristen 
5 – 7 Strafworp ASKC  Kristen (fout op Kristen) 13 – 10  Shot heer  (Jimmy) 
6 – 7 Strafworp Ri4a  heer  (fout Werner)   Vrijworp ASKC  Kristen 
 Vrijworp ASKC   Jimmy 13 – 11  Shot Werner 
6 – 8 Shot Stephanie    Wissel Tom ipv  Jimmy 
       Wissel Aline ipv  Stephanie 
     14 – 11  Shot heer  (Werner) 
     15 – 11  Doorloper heer  (Werner) 
     16 – 11  Doorloper heer  (Tom) 
     17 – 11  Shot heer  (Tom) 
       Strafworp Ri4a  heer   
       Vrijworp Ri4a   heer   
     18 – 11  Shot dame  (Kristen) 

 
Een  (onverdiende) nederlaag met overdreven cijfers. 
 
Vandaag een degelijk en goed ASKC gezien met de nodige werkkracht en overgave om minsten 
een punt mee te grabbelen uit Deurne. Helaas waren die van Ri4a die de punten toch thuis 
hielden door slim en op de nodige moment af te werken, waar wij op dat moment enkele kansen 
verkwanselde en zo de eventuele verrassing van het weekeind in de reeks konden zijn. En 
zodoende punt(en) kunnen pakken die we niet erbij gerekend hadden in begin van het seizoen. 
Over onze supporterslegioen kunnen we ook fier zijn hebben hun team gans de wedstrijd naar 
voor geschreeuwd en aangemoedigd zonder enige negatief getier en geroep naar de 
tegenstander of scheidsrechter(s). Onze eerste helft was eentje om van de snoepen en ook van 
even weg te dromen bij het rustsignaal. Een tweepunten kloof en een tochwat onzeker Ri4a die 
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niet goed wisten op laatst van welk hout pijlen te maken. Onze start van de wedstrijd was niet 
direct top maar gaande weg de 1ste helft kwamen we op toerental en konden onze achterstand 
ophalen en zelfs daarna verder gaan met de ruststand van 6 – 8. Denk niet zo direct dat iemand 
dat verwacht had. Onze tweede helft starten aarzelend en laten we Ri4a eigenlijk terug in de 
wedstrijd komen door te makkelijk shots toe te laten en zodoende zet Ri4a de situatie recht en 
gaat erop en erover en moeten wij terug achtervolgen. Ook onze eerste goede kansen en korte 
kansen worden verkwanseld en is het toch Ri4a die er gebruik van maakt. We tonen nog de 
wilskracht maar de rest wilt niet direct meer mee. Met ook enkele beslissingen die naar ieders 
mening anders bezien is en waar we kunnen over discusieëren. Toch was het Ri4a die zich daar 
zonder schroom gebruik van maakte en ASKC was hierdoor de ritme en en gevoel in de wedstrijd 
kwijt. Zodoende bij Ri4a nu ook alles ineens lukte en bij ons niet meer. Toch een zeer knappe 
wedstrijd van de onzen en hopelijk komen er nog van deze wedstrijden maar met een positieve 
resultaat dus de punten voor ons. 
 
 
 

1B1BWEDSTRIJDVERSLAG    B ploeg    
Ri4a  -   A.S.K.C.   26 - 8 
1B1B 
 

 

 

 

Aanval           =   Tom – Birgit – Leen - Glenn 
Verdediging  =   Evelyn – Sigrun – Bert - Mike 
Scheidsrechter  :  Lenaerts Marc 
 

Doelpunten 
1 – 0 Shot dame  13 – 5  Shot heer 
2 – 0 Inlegger heer  14 – 5  Shot heer 
2 – 1 Shot Mike  15 – 5  Shotje dame 
3 – 1 Sttrafworp Ri4a   heer 16 – 5  Shot heer 
4 – 1 Strafworp Ri4a  heer 17 – 5  Inlegger heer 
5 – 1 Shot heer  18 – 5  Shot dame 
 Vrijworp ASKC  Mike 19 – 5  Doorloper heer 
6 – 1 Shot heer  20 – 5  Shot dame 
7 – 1 Doorloper dame 21 – 5  Inlegger heer 
7 – 2 Shot Glenn    Vrijworp Ri4a heer   
8 – 2 Doorloper dame 22 – 5  Shot dame 
9 – 2 Shot heer  23 – 5  Shot heer 
 Strafworp ASKC Bert  gemist 24 – 5  Shot dame 
10 – 2 Strafworp Ri4a  heer 24 – 6  Strafworp ASKC  Tom 
10 – 3 Strafworp ASKC  Tom 25 – 7  Strafworp ASKC  Senna 
10 – 4 Shot Birtgit  26 – 7  Shot heer 
11 – 4 Shot heer  26 – 8  Shot Glenn 
11 – 5 Inlegger/Shot Evelyn 
 Vrijworp ASKC  Tom 
12 – 5 Shot dame   
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Een wedstrijd die er geen was. 
 
Een Ri4ra die er vanaf de eerste minuut resuluut voor ging. Op alles en iedereen zware druk zette 
en ook de looplijnen weg nam bij ons. Zodoende was het voor ons vandaag zwaar zwoegen om 
vrij te komen en een degelijk shot of zelfs maar vrij te raken. Bij Ri4ra zelf lukte veel tot zeer veel 
en werd eigenlijk alles wat naar de korf ging bijna ook een doelpunt. Sommigen van ons wisten 
niet waar eerst lopen of opstellen en hadden we ook het lengte niet in ons voordeel. Korte kansen 
werden bij de tegenstander mooi afgewerkt en ook werden we zelf wat overal onder korf 
weggedrukt door kleine foutjes die niet werden gezien of gefloten. Maar die horen bij de moderne 
korfbal, dus gecontroleerd contact.Voor volgende week hopen we dat ons team terug kan laten 
zien wat ze in hun mars hebben en deze nederlaag snel doorspoelen en vergeten. 
 
 

1B1BWEDSTRIJDVERSLAG    C ploeg    
Ri4a  -   A.S.K.C.   14 - 18 
1B1B 
 

 

 

 

Aanval           =   Aline – Michelle – Bart P - Jeroen 
Verdediging  =   Tom – Senna – Karen - Garance 
Scheidsrechter  :  Dré Van den Bergh 
 

Doelpunten 
1 – 0 Strafworp Ri4a  dame   Wissel Sigrun ipv Aline 
1 – 1 Shot Michelle  8 – 12  Shot Senna 
1 – 2 Shot Senna  8 – 13  Shot Bart P 
2 – 2 Shot heer    9 – 13  Shot dame   
3 – 2 Shotje heer    9 – 14  Shot Senna 
3 – 3 Shotje Jeroen  9 – 15  Shot Karen 
4 – 3 Strafworp Ri4a  heer   Wissel  Robin ipv Bart P 
4 – 4 Shot Garance    Wissel  Stefan ipv Tom 
5 – 4 Shotje heer    10 – 15  Inlegger dame 
5 – 5 Strafworp ASKC  Jeroen  10 – 16  Doorloper Sigrun  
5 – 6 Shotje Senna  10 – 16  Doorloper Sigrun 
6 – 6 Shot heer  11 – 16  Shot heer   
6 – 7 Shot Aline    Vrijworp Ri4a  heer  gemist 
7 – 7 Strafworp Ri4a dame   11 – 17  Shot Sennna 
7 – 8 Shot Tom  (pas van Senna) 12 – 17  Shot dame   
8 – 8 Shot dame      Jordi ipv Senna 
8 – 9 Shot Aline  13 – 17  Shot dame  
8 – 10 Inlegger Jeroen 13 – 18  Inlegger Senna 
8 – 11 Strafworp ASKC  Senna 14 – 18  Shot heer 

 
 
Nog eens een wedstrijd spelen is leuk en dit na een verplicht zondagje rust bij FF van onze vorige 
tegenstander.Het werd een leuke wedstrijd waar beide ploegen ervoor gingen en dus ging de 
score ook gelijkgaand op. Het was Ri4ra die de score mocht openen en wij al op achtervolgen 
werden gezet. Toch stelden we snel gelijk en was het startschot geven voor een score verloop dat 
rustig werd opgebouwd langs beide kanten. Ook met de nodige missers en korte kansen die men 
liet liggen.De laatste vijf minuten was het nog zowat gelijk dat ASKC een tussenspurtje zetten en 
een kloofje sloeg van drie doelpunten. Ri4ra kon deze kloof niet meer ophalen in de tweede helft 
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en zodoende was de eerste overwinning van deze middag geboekt, hopelijk zouden er nog 
misschien enkele bij komen maar zoals je verder zal kunnen lezen of gelezen hebben is dit helaas 
niet gelukt. Proficiat aan het team en zeker aan de mensen die mee hebben ingevallen om ons 
team te kunnen laten starten en aan te vullen. 
 

 

Gewestelijke nieuws  
 

- Zie bericht wintercompetitie 

 

Recreantennieuws 
 

- 05/10/2013: training of geleide training Boeckenberg 

- 12/10/2013: 15u00 ASKC - Bornem 

- 19/10/2013: 14u00 ASKC - Kapellen 

- 26/10/2013: 15u00 Hoevenen – ASKC 

- 02/11/2013: 15u00 ASKC - Mercurius 

- 09/11/2013: training 

- 16/11/2013: training 

- 23/11/2013: training 
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- 30/11/2013: training 

- 07/12/2013: training 

- 14/12/2013: training 

 

Recreanten Tornooi op AKC    zaterdag 28 september 2013. 

Voor het eerst een recreantentornooi op de sportvelden van AKC en dit in Rivierenhof te Deurne. 

Prachtig weer was er voorzien en dus was alles tip top in orde voor er een sportieve dag van te maken. 

Onze eerste wedstrijd was tegen de organisator van het tornooi. En deze was eigenlijk enige wedstrijd 

die er werd gewonnen. Met een score van 3 – 4 dacht ik in het voordeel dus van ASKC. Na de wedstrijd 

moesten we as team ook 6 minuten strafworpen nemen en we kunnen ten stelligste zeggen dat dit 

zeker niet aan ons besteedt is. Maar 21 doelpunten op zes minuten. Is zeker geen topprestatie. 

Onze tweede wedstrijd was tegen Kwik. 

Zodoende hebben we ons terug opgeladen om te starten aan deze wedstrijd. Het was even een 

zoektocht naar de juiste cadans en ritme, maar eens die gevonden was kon Annemie de score 

openen voor ons. Toch liet Kwik zich niet kennen en kon gelijk stellen. Maar beide ploegen geloofde in 

hun kansen en speelden dan ook vrank en vrolijk. Toch was het Kwik dat een kloofje plaatste en zodat 

we plots 2 doelpunten moesten ophalen. Maar weer Annemie die er weer eentje binnen knalt. Dus 

ASKC zet zich dubbel en gaat op zoek naar de gelijkmaker toch is het Kwik dat kan scoren via 

doorloper en terug twee doelpunten uitloopt. Toch geven we het niet op en kan Ronny via shot weer 

de kloof wat kleiner maken maar is het toch Kwik die gaat lopen met een overwinning. Via een shot 

maar toch nog eerst een strafworp miste. Kwik sloot de wedstrijd met een 3 – 5 score in hun voordeel. 

Ons eerste deel van tornooi zit erop en is er een lunchpauze voorzien. 

Na de pauze moeten we ons meten tegen het team van Verde en dit zijn ook steeds leuke 

wedstrijd(en). Hier was het Verde die de score opende en wij al wat sterker moesten spelen en ons 

beter moesten organiseren om te kunnen scoren. Toch via Julien kwamen we terug in de wedstrijd was 

het helaas van korte duur want Verde scoorde via een shot. ASKC bleef er in geloven en was op zoek 

naar de gelijkmaker. Dat duurde wel even maar dan viel hij toch via een shot van Ronny. Toch kon 

Verde het verder goed uitspelen en zo een kloof sloeg van twee doelpunten voor de vakwissel. Enkele 

verse personen bij ons gewisseld en hup we waren vertrokken voor de tweede helft. Was het Rita met 

een ver shot die ons terug wat dichter bracht. Maar was het Verde die direct tegenscoorde en terug 

van af. Maar we bleven knokken en via een vrijworp kwamen toch dichter maar helaas te weinig om 

te winnen en zo werd het 5 – 4 in voordeel van Verde 

Dan was het tijd om 6 minuten te doelen tussen twee palen, maar dat verliep ook niet zo goed dus 

wederom geen winst voor ons team. Maar deelnemen is belangrijker dan winnen he. 

Onze laatste wedstrijd en dit voor plaats 7 of 8 en dit tegen Borgerhout/GW. Een team dat we niet 

kende en nog nooit tegen gespeeld hadden. Was in mijn ogen ook weer een leuk team en met veel 

niet of lang geleden korfballers. Maar was precies een wedstrijdje teveel voor ons. Niks lukte echt en 

onze passing was niet zo van goede kwaliteit. En ook zochten we te snel de shots en stonden we soms 

ook slecht opgesteld. Alsof we voor de eerste keer op terrein stonden. Maar we blijven trainen en 

oefenen tot we het kunnen. Zelfs de juiste opstelling onder de korf gaan we nog verder aan werken. 

Dus met deze kan je vermoeden dat we niet gewonnen zijn maar dat JP – Annemie en Rita gescoord 

hebben en we deze wedstrijd hebben verloren met 5 – 3.                                                     A&R 
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Wintercompetitie 
 
Wie wil er deelnemen aan de wintercompetitie? 

Wie mag deelnemen? alle spelende leden in de lagere reeksen gewestelijken, recreanten en stagiairs. 

Voorwaarden: er moeten minstens 6 dames en 6 heren zich opgeven anders nemen we niet deel, want 

we willen er geen alledaagse zoekprogramma van maken om mee te doen. 

Wanneer: meestal gaan deze wedstrijd(en door om 11.00 h op zondag en steeds buiten. 

OPGELET: er is zaalcompetitie voor ALLE gewestelijke ploegen (ASKC 3, ASKC 4 en ASKC 5) 

Mensen die willen meedoen en inschrijven kunnen dit bij Ronny Schoonvaere voor 19/10/2013 

(Ronny.Schoonvaere[at]telenet.be) 

 

Foto’s 
Op onze site werden recent foto’s gepubliceerd van  

- Ploegfoto’s recreanten 

- Smurfenwriemeldag 

 

 

Inschrijven via website is mogelijk (link in nieuwsbericht of onder contact) 
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Gezocht schotklokbedienaars 
 
Dit jaar hebben we terug veel helpende handen nodig tijdens de zaalcompetitie. Voor onze B-ploeg 

en A-ploeg hebben we al schotklokbedienaars nodig bij thuiswedstrijden en uitwedstrijden. Ook voor 

onze junioren zullen wij shotklokbedienaars nodig hebben wij alle wedstrijden. 

Als je graag schotklokbedienaar wil zijn, geef dan een seintje aan iemand van de sportcel en schrijf je 

in voor de clinic (zie verder in deze nieuwsbrief). 

 

Toogdienst 
 

Zoals goedgekeurd tijdens de JALV is toog doen 1 van de 2 opgelegde taken voor leden. De andere 

taak is de zaalinkom. Met deze 2 taken kunnen onze leden die belast worden met deze taken een 

korting verdienen van 40 euro op hun lidgeld. Ben je vrijgesteld voor deze taken? Niet getreurd, dan 

verdien je ook deze korting. We kunnen niemand sanctioneren voor het niet uitvoeren van een 

opgelegde taak, als hij/zij deze taak niet gekregen heeft. 

 

Kan je geen toog doen, zorg dan zelf voor vervanging. Zo is je toogbeurt ook gerealiseerd. 

De ploegen zullen gecontacteerd worden door Marleen Pelech om hun toogdienst onderling in te 

vullen. De vrijgestelden voor de toogdienst zijn de trainers van ASKC. 

 

Mocht je tijdens je toogbeurt moeten trainen, gelieve dan ook voor tijdens dat je aan het trainen bent 

voor vervanging te zorgen. Vraag het op tijd aan iemand of die tijdens je training je toogdienst even wil 

overnemen. 

 

Supportersclub – rode sweaters 
 
Als er nog leden zijn die interesse hebben om een rode sweater aan te kopen, gelieve dit per mail te 

laten weten aan Pascale Driessens (pascaledriessens@yahoo.com). Vanaf 10 stuks zal er terug een 

bestelling geplaatst worden. Gelieve binnen de 2 weken iets te laten weten aub. 

 

ASKC in korfbalkrant 
 

x 

 

Rode duivels 
 

Op 11/10/2013 en 15/10/2013 spelen de rode duivels weer hun wedstrijden. Ook deze dagen kan u 

terecht op de club om de voetbalwedstrijden te volgen op groot scherm. 

 

Clinics 
 

- 05/10/2013: Positief Coachen te Ago Aalst 
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- 12/10/2013: Inspiration Day 

- 22/10/2013: Trainer B 

- 25/10/2013: positief coachen 

- 26/10/2013: Dag van de sportclubbestuurder in Antwerpen 

- 26/10/2013 + 09/11/2013 + 30/11/2013: basisopleiding taping 

- 18/11/2013: Groeiplan deel 2 

 

Leden van ASKC die willen deelnemen aan een clinic, geven door aan Eva Van Strydonck.  

Meer informatie over de clinics zijn terug te vinden op de website. Hier vindt men ook een 

inschrijvingslink terug. 

 

Uitslagen 
Zaterdag 28/09/2013 

14:00 ASKC Hoevenen (scholieren)  06-05 

 

Zondag 29/09/2013 

09:45 ASKC 4 Borgerhout/GW 3   06-15 

09:45 Kwik 4  ASKC 5    15-05 

11:00 ASKC Hoevenen A (junioren)  14-06 

12:40 Riviera 2 ASKC 2    14-18 

14:00 Riviera reserven ASKC reserven   26-08 

15:30 Riviera ASKC    18-11 
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Wedstrijdkalender veld 
 

Programmatie onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typfouten !!! Controleer steeds de 

programmatie op www.korfbal.be (HPV26) 

 

Zaterdag 05/10/2013 

14:00 ASKC  Geelse (scholieren) 

15:00 AKC A ASKC (cadetten) 

 

Zondag 06/10/2013 

09:45 ASKC 5 Mercurius 3 

09:45 Voorwaarts 4 ASKC 4 

11:00 ASKC Meeuwen A (junioren) 

11:00 Voorwaarts 3 ASKC 3 

http://www.korfbal.be/
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12:40 ASKC 2 Temse 2 

14:00 ASKC reserven Temse reserven 

15:30 ASKC  Temse 

 

Zaterdag 12/10/2013 

14:00 ASKC Lubko (scholieren) 

14:30 ASKC  Mercurius (cadetten) 

 

Zondag 13/10/2013 

10:00 Meeuwen 3 ASKC 4 

11:00 ASKC Kwik A (junioren) 

11:00 Hoevenen 3 ASKC 3 

11:00 Sikopi 4 ASKC 5 

12:40 Scaldis 2 ASKC 2 

14:00 Scaldis reserven ASKC reserven 

15:30 Scaldis  ASKC 

 

Zaterdag 19/10/2013 

14:00 Hoevenen ASKC (scholieren) 

15:00 Hoevenen A ASKC (junioren) 

 

Zondag 20/10/2013 

09:45 ASKC 5 Hoevenen 4 

09:45 ASKC 4 Kwik 3 

11:00 ASKC 3 Riviera 3 

12:40 Boeckenberg 2 ASKC 2 

14:00 Boeckenberg reserven ASKC reserven 

15:30 Boeckenberg  ASKC 

 

Nacht 26/10 – 27/10: omschakeling naar wintertijd 

 

Zaterdag 26/10/2013 

14:00 Geelse ASKC (scholieren) 

14:30 ASKC AKC A (cadetten) 

 

Zondag 27/10/2013 
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09:45 ASKC 5 Scaldis 4 

09:45 ASKC 4 Putse 3 

11:00 ASKC 3  Boeckenberg 3 

11:15 Meeuwen A ASKC (junioren) 

12:40 ASKC 2 Borgerhout/GW 2 

14:00 ASKC reserven Borgerhout/GW reserven 

15:30 ASKC Borgerhout/GW 

 

Zondag 03/11/2013 

10:45 Riviera 5 ASKC 5 

11:15 Spartacus 3 ASKC 3 

11:00 Scaldis 3 ASKC 4 

12:40 Ganda 2 ASKC 2 

14:00 Ganda reserven ASKC reserven 

15:30 Ganda  ASKC 

 

Zondag 10/11/2013 

09:00 Spartacus 4 ASKC 5 

10:30 ASKC 3 Verde 3 

 

Maandag 11/11/2013 

09:45 ASKC 5  Spartacus 4 

 

Zondag 16/03/2014 

09:45 ASKC 5 Boeckenberg 5 

 

Zondag 23/03/2014 

09:45 Borgerhout/GW 5 ASKC 5 

11:00 AKC 3 ASKC 3 

 

Nacht 29/03 – 30/03: omschakeling naar zomertijd 

 

Zondag 30/03/2014 

09:45 ASKC 5 Kwik 4 

09:45 ASKC 4 AKC 4 

11:00 ASKC 3 AKC 3 
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12:40 Vobako 2 ASKC 2 

14:00 Vobako reserven ASKC reserven 

15:30 Vobako  ASKC 

 

Zondag 06/04/2014 

11:00 Mercurius 3 ASKC 5 

11:00 Borgerhout/GW 3 ASKC 4 

11:00 Verde 3 ASKC 3 

12:40 ASKC 2 Riviera 2 

14:00 ASKC reserven Riviera reserven 

15:30 ASKC Riviera 

 

Zaterdag 12/04/2014 

17:30 Temse 2 ASKC 2 

 

Zondag 13/04/2013 

09:45 ASKC 5 Sikopi 4 

09:45 ASKC 4 Voorwaarts 4 

11:00 ASKC 3 Voorwaarts 3 

14:00 Temse reserven ASKC reserven 

15:30 Temse  ASKC 

 

Zondag 27/04/2014 

09:45 ASKC 4  Meeuwen 3 

11:00 Hoevenen 4  ASKC 5 

11:00 ASKC 3 Hoevenen 3 

12:40 ASKC 2 Scaldis 2 

14:00 ASKC reserven Scaldis reserven 

15:30 ASKC  Scaldis 

 

Zondag 04/05/2014 

09:45 Scaldis 4 ASKC 5 

11:00 Riviera 3 ASKC 3 

11:00 Kwik 3 ASKC 4 

 

Zondag 11/05/2014 
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09:45 ASKC 5 Riviera 5 

 

 

Wedstrijdkalender zaal 
 

Zondag 01/12/2013 

Thuiswedstrijden ASKC 

 

Zondag 15/12/2013 

Thuiswedstrijden ASKC 

 

Zondag 22/12/2013 

Thuiswedstrijden ASKC 

 

Zondag 19/01/2014 

Thuiswedstrijden ASKC 

 

Zondag 09/02/2014 

Thuiswedstrijden ASKC 

 

Zondag 02/03/2014 

Thuiswedstrijden ASKC 

 

Zondag 09/03/2014 

Thuiswedstrijden ASKC 
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Directie Opleidingen 

K.B.K.B. – Vlaamse Liga 
ism KorfbalNet 

 
 
 
 

CLINIC:  AANVALLEND DENKEN 

 

JE WIL IEDERE WEDSTRIJD WINNEN 
HIERVOOR MOET JE MEER SCOREN DAN DE TEGENSTANDER 
IEDEREEN MOET DUS  AANVALLEND DENKEN.  
 
Docent:  
Jan Nelen: Gediplomeerd Nederlands Oefenmeester. 

 
Waar? 
Sporthal Tielenhei, Prijstraat 68 te 2460 Kasterlee 
 
Wanneer? 
zaterdag 12 oktober 2013 9h30 tot 12h 
 
 
Prijs per deelnemer: 
15 euro/persoon bij betaling voor 30/09/13 (voor officiële gedeelte) 
18 euro/persoon bij betaling op 30/09/13 en later (voor officiële gedeelte) 
 
Inschrijfadres: 
Inschrijven via www.jeugdsportnetkdr.be 
Per deelnemer een aparte inschrijving invullen. 
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