
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende evenementen  
 

19/10/2013 kaartavond – aanvangsuur 19u00 – 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 12 16-10-2013 

Artemis-Schoten Korfbalclub vzw – Eksterdreef 10 – 2900 schoten 

www.askc.be 
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Bericht van de jeugdcel 

Beste leden, ouders,... 

Graag willen we langs deze weg eens even de aandacht vestigen op een groeiend 

probleem. Al te vaak gebeurt het dat leden van ons comité (maar ook leden van de Raad 

van bestuur) als eerste aankomen op de club en buiten nog klein materiaal zien liggen en 

moeten opruimen. Al te vaak gebeurt het dat diezelfde mensen bij het verlaten van de 

club als laatsten nog een heleboel materiaal (palen afbreken en binnenzetten, ballen 

opruimen, kegels opruimen,...) terug moeten binnenzetten. Als het deze mensen niet zijn 

die deze "rommel" opruimen... Dan zijn het vaak de mensen die uit goede wil dan maar 

anderen hun gerief opkuisen! 

Ook al gaat het niet altijd over het grootste materiaal dat blijft liggen... We mogen niet 

vergeten dat al dit materiaal de club in het verleden en in de toekomst nog duizenden 

euro's zal kosten. We zijn er dus allemaal bij gebaat als dit materiaal met het nodige 

respect behandeld en OPGERUIMD wordt!! 

De trainers zijn er reeds op gewezen dat ze hierin medeverantwoordelijk zijn en dus de 

nodige zorg moeten opbrengen. Doch wanneer er geen trainingen zijn, wordt er ook 

beroep gedaan op het materiaal. Bij deze dus een oproep aan onze (oudste) jeugdleden 

en ouders om ook het nodige respect op te brengen. Wanneer één van jullie kinderen ons 

materiaal gebruikt, zorg er dan ook voor dat ze dit steeds opruimen!! 

Als we hier na verloop van tijd geen verbetering bemerken dan zien we ons genoodzaakt 

andere maatregelen (lees: materiaalkot zal enkel open zijn net voor of na 

training/wedstrijd en gaat voor de rest op slot) te treffen. Maar die nemen we uiteraard 

liever niet. 

Alvast bedankt!! 

De jeugdcel 

 

Miniemennieuws 
 

Wriemeldagen 

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

 

Pupillennieuws 
 

Pupillenspeelgelegenheid 

19/10/2013 Oefenwedstrijd op Boeckenberg om 13u00, overige pupillen training 

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

26/10/2013 van 14u00 tot 16u00 op ASKC 

 

Verslag pupillenspeelgelegenheid Vobako 

Onze pupillen mochten deze keer hun wedstrijdjes gaan spelen op Vobako, tegen de thuisploeg en 

Retie. Omdat bijna iedereen aanwezig kon zijn, hadden we de groep in 2 gesplitst. De ene groep ging 

spelen en de andere kreeg op onze velden training van gasttrainers Jim en Tom. Deze groep speelt 

dan volgende week tegen Boeckenberg. 

De wedstrijdjes dan.  

1) Vobako-ASKC:   Aanval op: Maarten, Koen, Manya en Jolien 

                                  Verdediging op: Lars, Jappe, Laura en Anouk 

We starten tegen Vobako en dat hebben we geweten. Deze ploeg was voor pupillen enorm goed! 

Snelle pasjes, alle functies perfect invullen en ook nog eens afwerken aan een hoog percentage. In de 

eerste helft staan de onzen er wat verbaasd naar te kijken en weten ze niet hoe hierop te reageren. 

Tijdens de rust hebben we tijd om enkele dingen rustig uit te leggen, vooral hoe te verdedigen op de 

inlopers en dan zien we dat dit al veel beter is de tweede helft. We stappen al veel minder in als de bal 

nog ver van de korf is en bewegen op tijd mee als de tegenstrever inloopt. Deze tweede helft kwam 
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Arne i.p.v. Koen en Karen i.p.v. Anouk. Uiteindelijk wordt het heel veel tegen 0, want door de hoge druk 

van Vobako, was het moeilijk voor de onzen om een goede aanval op te zetten. 

MAAR, zeker de tweede helft zijn ze er wel voor blijven gaan en hebben we veel inzet gezien. Deze 

ploeg was nog veel te sterk voor ons, maar wij (de trainers) waren super content dat de hoofdjes niet 

teveel naar beneden gingen. 

2) ASKC-Retie:   Aanval op: Arne, Maarten, Anouk en Manya 

                             Verdediging op: Koen, Jappe, Karen en Jolien. 

Tegen Retie wisten we nog van 2 weken geleden dat we meer zouden kunnen doen. Onze pupillen 

waren zelf ook gemotiveerd om te laten zien dat ook zij wel wat in hun mars hebben. Na enkele goede 

aanvallen kan Maarten dan ook binnenshotten. Retie was maar met 6, dus zij werden aangevuld met 2 

spelertjes van het supergoede Vobako. Het is dan ook 1 van deze 2 die even later van ver binnenknalt. 

De rest van de wedstrijd geven we vrij goede pasjes en bijna iedereen heeft zijn kansen, maar de bal 

wilt er niet meer in, waardoor we eindigen op 1-1. We weten dat de scheids niet altijd alles kan zien, 

maar duidelijk langs achter de bal tegenhouden bij het nemen van een inloper, zou toch wel penalty 

moeten zijn! 

We eindigen nog met de shootingcontest. Vooral in het begin starten we hier heel goed en 

geconcentreerd. Tegen het einde wordt duidelijk dat het al een lange, vermoeiende middag is 

geweest. We halen 25 punten, net wat minder dan vorige keer. Volgende keer verbreken we dat 

record! 

 

Cadettennieuws 
 

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

 

 

Meeuwen 

De wedstrijd op meeuwen zal niet plaatsvinden op kunstgras, maar op het gewone grasveld. 
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Kernnieuws 
 

 

1B1BWEDSTRIJDVERSLAG     
A ploeg   A.S.K.C.  -   Temse   13  -  24 
1B1B 
 

 

 

 

Aanval           =   Sten  -  Jimmy  -  Sarah  -  Stephanie 
Verdediging  =   Bram  -  Werner  -  Melissa  -  Kristen 
Scheidsrechter  :  Jan Nelen   
Grensrechter     :  Linda 
 

Doelpunten 
0 – 1 Shot heer  (Werner) 8 – 13  Strafworp Sten   
0 – 2 Shot heer  (Bram)  Strafworp Temse heer gemist 
 Vrijworp ASKC  Kristen 8 – 14  Shot heer  (Bram) 
0 – 3 Shot dame  (Sarah) 8 – 15 Shot dame  (Sarah) 
1 – 3 Vrijworp ASKC  Kristen 8 – 16  Shot heer (Sten)  
1 – 4 Shot heer (Bram)  Wissel Aline ipv Sarah 
1 – 5 Shot dame  (Melissa)  Vrijworp ASKC  Jimmy 
1 – 6 Shot dame  (Sarah) 8 – 17 Shot dame  (Kristen) 
1 – 7 Shotje/Inlegger heer  (Sten) 9 – 17  Inlegger Jimmy 
2 – 7 Shot Jimmy   Vrijworp Temse dame 
 Vrijworp ASKC  Jimmy 9 – 18  Shot dame  (Aline) 
3 – 7 Strafworp ASKC  Sten  (fout op Sarah)  Wissel Glenn ipv Werner 
3 – 8 Shot dame  (Stephanie 9 – 19  Shot heer  (Sten) 
3 – 9 Shot dame  (Sarah) 9 – 20  Shot heer  (Glenn) 
 Vrijworp Temse dame 10 – 20  Shot Aline 
3 – 10 Strafworp Temse heer 11 – 20  Shot Bram 
4 – 10 Vrijworp ASKC  Jimmy 12 – 20 Strafworp ASKC  Kristen 
 Vrijworp Temse dame  Strafworp Temse dame gemist 
4 – 11 Shot heer  (Sten)  Wissel Tom ipv Sten 
5 – 11 Strafworp ASKC  Kristen  Vrijworp Temse dame 
 Vrijworp Temse dame 13 – 20 Strafworp ASKC  Tom (fout op Jimmy) 
6 – 11 Shot Sten  13 – 21  Shot heer  (Glenn) 
 Vrijworp Temse dame (onderlinge afstand) 13 – 22 Vrijworp Temse dame 
7 – 11 Vrijworp ASKC  Jimmy 13 – 23 Strafworp Temse dame 
7 – 12 Shot dame  (Sarah)  Wissel Leen ipv Aline 
7 – 13 Doorloper dame (Sarah)  Vrijworp ASKC  Jimmy 
     13 – 24 Vrijworp Temse dame 
 
 
Vandaag een wedstrijd om zeer snel te vergeten, vanaf minuut moeten achtervolgen en zeker niet 
bij de les vandaag. Wat op Riviera allemaal goed liep of was, was vandaag helemaal niets van te 
zien. Deze wedstrijd hebben verloren in de eerste 15 minuten van de ganse wedstrijd. Daarmee 
had Temse al een serieuze kloof geslagen en dit zeker heer slim en vakkundig uitgespeeld. 
Vandaag speelde helemaal niet als team en was ook de druk op de doelende persoon zowel bij 
de dames als heren veel te weinig. Men kon bijna doelen uitstilstaande fase en met zelfs de beide 
voetjes goedgeplaatst. En vandaag zaten onze goalgetters niet zo goed in hun vel en zien we dat 
we het moeilijker hebben om te scoren. Daarom moeten dan als team harder werker maar zeker 
eklkander beter steunen en coachen. Indien we vandaag een overwinning konden boeken, 
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zouden zelf iets wat rustiger kunnen ademhalen en minder druk hebben de volgende 
wedstrijd(en). Toch moeten we blijjven voor gaan en misschien ergens eens voor een verrrassing 
zorgen door daar één of misschien twee punten weg te snoepen. Komaan team laat ons er nog 
eens voor gaan en laten zien dat we toch beter kunnen. 
 
 

1B1BWEDSTRIJDVERSLAG     
B ploeg   A.S.K.C.  -    Temse     9 - 13 
1B1B 
 

 

 

 

Aanval           =   Tom – Mike – Aline - Garance 
Verdediging  =   Birgit  -  Leen  -  Serge  -  Glenn 
Scheidsrechter  :  Kurt Van der Flaes  (sobere leiding- enkele kleine missingen) 
 

Doelpunten 
0 – 1 Shot heer  (Glenn) 3 – 6 Shot heer  (Glenn) 
 Vrijworp Temse heer 4 – 6 Strafworp ASKC  Tom  ( fout op Mike) 
 Strafworp Temse heer  gemist 4 – 7  Shot heer  (Tom) 
0 – 2 Shot heer  (Glenn) 4 – 8 Shot dame  (Garance) 
 Vrijworp ASKC   Vrijworp ASKC  Tom 
1 – 2 Strafworp ASKC  Serge 5 – 8 Vrijworp ASKC  Tom 
1 – 3 Shot heer  (Tom) 6 – 8 Strafworp ASKC Tom  (fout op Mike) 
2 – 3 Shot Tom  6 – 9 Strafworp Temse heer (fout Mike) 
 Vrijworp ASKC  Tom 6 – 10 Shot dame  (Aline) 
2 – 4 Inlegger dame (Leen)  Wissel Senna ipv Mike 
 Strafworp ASKC  Serge gemist 7 – 10  Doorloper Aline 
3 – 4 Shot Serge  7 – 11 Doorloper dame (Birgit)  
3 – 5 Indraaier dame (Aline) 8 – 11  Shot Glenn 
 Strafworp Temse dame gemist (fout Serge) 8 – 12 Strafworp Temse dame 
     8 – 13 Shot heer (Serge) 
      Vrijworp ASKC Tom 
     9 – 13  Shot Garance 

 
Ons B team zit helemaal nog niet op schema zoals het vorig seizoen liep. Waarom dit jaar niet zo 
goed loopt is beetje het raden naar. Is men onzeker van zichzelf of hebben wij als supporter een 
te hoge verwachtingspatroon? Het kan toch niet zijn dat wat vorig seizoen vanzelf ging nu 
helemaal niet meer kan of niet lukt. Ook zijn we ook niet meer zo geduldig in opbouw en het 
opzoeken van de zwakke kanten of schakel(s) van de tegenpartij. Wat wel vrij goed gaat is het 
rondspelen van de bal maar helaas zonder enig of te weinig doelgevaar. Toch moet men geloven 
in zichzelf en uw team. Ook moet men durven spreken en ook de tegenstander te leren 
analyseren. Zoals Temse hoge druk op de persoon met bal en zelfs hoge druk algemeen. Is het 
dan niet mogelijk om dit slimmer uit te spelen met dreigpas(sen) of zelfs van rechtstreeks uit de 
verdediging en daaruit rechtsstreeks een doorloper te forceren. Toch zullen we door deze 
moeilijke periode doormoeten en op onze tanden moeten buiten.Misschien eens met z’n allen de 
hoofden bijeensteken en bespreken of er bepaalde problemen spelen. En dit in het team of 
misschien zelfs met jullie coach(es). Komaan ASKC’ers laat ons ervoor gaan en terug in onszelf 
geloven. Jullie kunnen dat en wij geloven daar dan ook in. 
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1B1BWEDSTRIJDVERSLAG    A ploeg    
Scaldis  -   A.S.K.C.   10 - 9 
1B1B 
 

 

 

 

Aanval           =   Sten – Melissa – Werner - Kristen 
Verdediging  =   Jimmy – Tom – Aline - Stephanie 
Scheidsrechter  :  Robin De Backer   (makkelijke wedstrijd) 
Grensrechter     :  Franky Logiest 
 

Doelpunten 
1 – 0 Shot  dame  7 – 4  Shotje heer 
2 – 0 Shot dame   Wissel Sarah ipv Stephanie 
3 – 0 Inlegger dame  7 – 5  Inlegger Sarah 
3  - 1 Shot Aline    Wissel Glenn ipv Sten 
4 – 1 Shot heer  7 – 6 Sttafworp ASKC  Kristen 
4 – 2 Shot Sten  8 – 6  Shot dame 
 Vrijworp ASKC  Jimmy 9 – 6  Shot heer 
 Strafworp Scaldis gemist 9 – 7  Strafworp ASKC  Tom 
 Vrijworp Scaldis dame 10 – 7  Shot dame 
 Vrijworp Scaldis dame 10 – 8 Strafworp ASKC  Kristen 
 Vrijworp Scaldis heer 10 – 9  Shot Tom  
4 – 3 Shot Tom    Wissel Mike ipv Tom 
4 – 4 Shot Tom   Strafworp Scaldis  heer gemist 
 Vrijworp Scaldis heer 
5 – 4 Inlegger heer 
6 – 4 Shot heer 
 Vrijworp ASKC  Jimmy 

 
Een  (onverdiende) nederlaag. 
 
Vandaag weer een degelijk ASKC gezien en dit is meestal tegen ploegen die willen korfballen en 
geen fysieke korfbal spelen. Zoals vorige week tegen Temse. Toch zijn het de wedstrijden zoals 
vandaag die we niet echt moeten winnen maar tegen de onderlinge concurrenten die het spel dan 
harder en fysieker spelen. Daar zullen toch naar de toekomst beter moeten op voorbereiden of 
zorgen dat we de eerste vijftien minuten niet worden weggeblazen onder dergelijke druk. Maar op 
Scaldis in een niet zo’n aangenaam weer was het toch een zeker team dat stond te spelen. En 
weten dat Scaldis niet echt de ploeg is die in dergelijk weer zoals vandaag niet graag speelt. Ook 
was het een wedstrijd die hoe langer men speelde hoe zwaarder het werd. Passing werd minder 
of moeilijker, minder gecontroleerd en dit door de nodige kou en kilte door de 
weeromstandigheden. Even zag er het niet goed uit bij de start maar we hebben zeer goed 
herpakt en hebben steeds geprobeerd Scaldis het zo moeilijk mogelijk te maken. Kan zeggen dat 
dit vrij goed gelukt is en dat er na het einde toe zelfs wat paniekerig werd gespeeld door het 
thuisteam. Daar we terug kwamen tot op één doelpunt en dit met een tweetal minuten voor het 
einde. Daar er ook nog een wissel was op het eind om eventueel een strafworp kunnen uit te 
puren in een spelsituatie. Maar dat men zeker niets special moet zoeken in bepaalde wissels. 
Hopelijk kan iedereen zich daarmee verzoenen maar is het niet altijd zo gemakkelijk natuurlijk. 
Toch hoop ik dat we nog ergens enkele puntjes meenemen voor de start van de zaal en kunnen 
we daarna het tweede luik van de veldcompetitie misschien rustig verder afwerken en tevens 
uitspelen, zonder ons zorgen te moeten maken over het degradatiespook. 



 

 

PAGINA 10 ASKC-NIEUWS 

Gewestelijke nieuws  
 

- Zie bericht wintercompetitie 

 

 

 

Recreantennieuws 
 

- 12/10/2013: 15u00 ASKC – Bornem  UITSLAG? 

- 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 

 

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) 

 

 

 

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. 
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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. 

 

Uitslagen en wedstrijdformulieren 

 
Opsturen wedstrijdformulieren:  Luc Danssaert – Pelech Marleen 

Alle formulieren dezelfde dag nog bezorgen aan LUC DANSSAERT of MARLEEN PELECH . 

 

Indien de formulieren niet bij Marleen of Luc geraken telefonisch verwittigen. 

Bij algemene afgelasting door KBKB geen formulieren invullen en opsturen. 

Bij afgelasting ter plaatse altijd formulier invullen ( zowel uit- als thuiswedstrijden ) 

  

Opsturen alle wedstrijdformulieren voor senioren naar Leonard de Bruyn dezelfde dag 

Opsturen alle wedstrijdformulieren voor jeugd naar Marina Loyens dezelfde dag 

 

Formulieren Beker van België senioren naar  Leonard de Bruyn opsturen dezelfde dag nog. 

Formulieren Beker van België  jeugd naar inrichtende club opsturen dezelfde dag nog. 

Uitslagen Bekerwedstrijden jeugd doorgeven aan Luc Danssaert of Marleen Pelech. 

 

Voor ASKC kunnen volgende personen uitslagen doorgeven via SMS: Danssaert Luc - Roger Van Gelder 

- Kurt van der Flaes - Marleen Pelech 

 

Uitslagen centrale via  SMS  uitslag 1 ste ploeg 

Bij thuiswedstrijd onmiddellijk na de wedstrijd uitslag doorzenden. 

 

Voor ASKC geven volgende personen de uitslagen in via website KBKB bij de uitslagencentrale: Luc 

Danssaert – Pelech Marleen. Ingave van de uitslagen van de thuiswedstrijden tot 09.00 uur de volgende 

dag. 
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Clinics 
 

- 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 12/10/2013 

14:00 ASKC Lubko (scholieren)  06-07 

14:30 ASKC  Mercurius (cadetten) 00-06 

 

Zondag 13/10/2013 

10:00 Meeuwen 3 ASKC 4   05-05 

11:00 Hoevenen 3 ASKC 3   05-10 

11:00 Sikopi 4 ASKC 5   10-03 

12:40 Scaldis 2 ASKC 2   08-06 

14:00 Scaldis reserven ASKC reserven  afgelast 

15:30 Scaldis  ASKC   10-09 

 

Wedstrijdkalender veld 
 

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

programmatie op www.korfbal.be (WV16) 

 

Zaterdag 19/10/2013 

14:00 Hoevenen ASKC (scholieren) 

15:00 Hoevenen A ASKC (junioren) 

 

 

http://www.korfbal.be/
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Zondag 20/10/2013 

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 

 

Vrijdag 25/10/2013 

20:00 ASKC Kwik A (junioren) 

 

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 

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 



 

 

PAGINA 16 ASKC-NIEUWS 

 

Maandag 11/11/2013 

09:45 ASKC 5  Spartacus 4 

 

Zaterdag 16/11/2013 

15:00 ASKC 5 Hoevenen 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 

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 
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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 

09:45 ASKC 5 Riviera 5 

 

Wedstrijdkalender zaal 
 

Om al een idee te geven van de uren. De programmatie volgt zo snel mogelijk, wanneer KBKB ze 

doorstuurt. 

 

 

Vrijdag 22/11/2013 

21:00 Rijko 3 ASKC 5 Westmalle – Mintjens 

  1/12/2013 15/12/2013 22/12/2013 5/01/2014 19/01/2014 9/02/2014 23/02/2014 2/03/2014 9/03/2014 
  4-6 4-6 4 6 4-6 4-6 6 4 4-6 
  VORDENSTEYN VORDENSTEYN VORDENSTEYN VORDENSTEYN VORDENSTEYN VORDENSTEYN VORDENSTEYN VORDENSTEYN VORDENSTEYN 
U12 9U15-10U15 9U15-10U15 9U15-10U15   9U15-10U15 9U15-10U15   9U15-10U15 9U15-10U15 
CADETTEN 10U15-11U15 10U15-11U15 10U15-11U15   10U15-11U15 10U15-11U15   10U15-11U15 10U15-11U15 
SCHOLIEREN 11U15-12U30 11U15-12U30 VERPLAATSING 15U30-17U00 11U15-12U30 11U15-12U30 11U45-13U00 VEPLAATSING 11U15-12U30 
JUNIOREN VRIJ 12U30-13U45 11U15-12U30   12U30-13U45 12U30-13U45   11U15-12U30 12U30-13U45 
1STE 
GEWESTELIJKE 

12U30-13U45 13U45-15U00 12U30-13U45   13U45-15U00 13U45-15U00   12U30-13U45 13U45-15U00 

FANIONS 13U45-15U30 15U00-16U45 13U45-15U30   15U00-16U45 15U00-16U45   13U45-15U30 15U00-16U45 
RESERVEN 15U30-17U00 16U45-18U15 15U30-17U00   16U45-18U15 16U45-18U15   15U30-17U00 16U45-18U15 
2DE 
GEWESTELIJKE 17U00-18U15 20U45-22U00 18U15-19U30   18U15-19U30 20U45-22U00   18U15-19U30 18U15-19U30 

4DE 

GEWESTELIJKE 
18U15-19U30 18U15-19U30 19U30-21U00   19U30-20U45 18U15-19U30   19U30-21U00 19U30-20U45 

7DE 
GEWESTELIJKE 

19U30-21U00 19U30-20U45 17U00-18U15   20U45-22U00 19U30-20U45   17U00-18U15 20U45-22U00 
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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 

 

Bericht KBKB ivm roken 
 

De KBKB wenst jullie opmerkzaam te maken dat volgens het KB van 13 december 2005 er een totaal 
rookverbod is in bars in zalen voor lichamelijke opvoeding, in gymnastiekzalen en in elke instelling voor 
fysieke en sportactiviteiten die binnen of in open lucht worden beoefend.  

 
Aldus was het al langer duidelijk dat in sporthallen niet mocht gerookt worden. Op grond van de voormelde 
wettelijke basis legt de KBKB ook een rookverbod op binnen de afmetingen van het officiële speelgebied 
(speelveld, vrije zone, zone van de bank) bij veldwedstrijden.  
 
Het is duidelijk dat wij als KBKB hiermee het roken op de bank tijdens wedstrijden willen verbieden. Wij 
vinden dat dit gedrag, behoudens wettelijk niet toegelaten, ook niet strookt met ons imago als cleane sport. 
We verwachten dat de clubs hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen en er streng op toezien dat wie 
zich in de toekomst in het officiële speelgebied bevindt niet meer rookt. 
 
Het Centraal Scheidsrechtercomité werd geïnstrueerd om de scheidsrechters hierop ook attent te maken. 
Scheidsrechters hebben dan ook de bevoegdheid om wie rookt in de officiële zone, opdracht te geven 
deze zone te verlaten en niet meer terug te keren. 
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Schrijf in voor deze clinic via de website van ASKC 


