
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende evenementen  
 

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

07/02/2014 ASKC kweelt 

01/03/2014 Filmavond (alle jeugd) – organisatie JAC 

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

Nacht 29/03 – 30/03: omschakeling naar zomertijd (klok 1 uur verder draaien) 

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 

 

Nieuwjaarsspeech 
 

Beste leden, vrienden van ASKC, welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Met zoals altijd een 

hapje en een drankje met de bijbehorende nieuwjaarsspeech van de voorzitter. 

 

Voor sommige een must, voor andere een kwelling om te horen, maar wees gerust voor mij ook een 

kwelling om te doen. 

 

De jaarlijkse stress voor mij om er één neer te schrijven tot amusement van sommigen. Misschien ook 

niet zo overbodig, niet zozeer over wat er in de wereld is gebeurd verleden jaar, want de woorden 

crisis, recessie en klimaatsverandering is volgens mij niet iets dat jullie vanavond willen horen. 

 

Onze receptie is er nog steeds in eerste instantie om elkaar weer te zien, het allerbeste toe te wensen 

voor het nieuwe jaar. Een moment waarop we snel terugblikken op onze realisaties en tegenslagen, 

een moment waarop we vooruitblikken op onze doelstellingen. 

 

 

 

ASKC-nieuws 
Jaargang 3  nummer 23 16-01-2014 

Artemis-Schoten Korfbalclub vzw – Eksterdreef 10 – 2900 schoten 

www.askc.be 
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Sportief hebben we het voorbije jaar zeer goed gedaan. Onze kern haalde in een spannende driestrijd 

met Verde en Leuven de titel in de zaal binnen. Promotie in de zaal was een feit. Op het veld zag het er 

na de voorronde al rooskleurig uit en ook hier kwamen we niet in gevaar. In een rechtstreeks duel met 

Leuven voor de titel wisten we hier na een superspannende wedstrijd te zegevieren en ook de veldtitel 

op ons palmares te schrijven. 

 

Natuurlijk heeft dit ook een keerzijde. Door een maand vroeger te beginnen trainen dan de rest van 

België speelden we een uitstekende voorronde. Enkel het geluk ontbrak of is het de ervaring om ook 

Borgerhout/Riviera en zelfs Scaldis punten af te snoepen. Het was zeker niet onverdiend geweest. 

 

In de zaal is het vat af. We komen hier technisch tekort, onze piek ligt ook achter ons. Maar ook hier is 

het niet uitzichtloos. Pieken doe je altijd na een dal (en dat hebben we gehad). 

 

Onze junioren haalden op de nationale dag de finale en verzekerden zich zo van een jaar A-reeks. We 

haalden met deze ploeg ook de halve finale van de Beker Van België. Dit seizoen is het een beetje 

minder, door externe factoren misten we op een haar de A-reeks. In de groeipoule staan we wel op 

een eerste plaats geparkeerd. Ik wil hier zeker ook Frank Van Maroey bedanken die deze groep 2,5 jaar 

heeft getraind en heeft aangegeven met de jaarwisseling te stoppen. Tijd voor deze groep om de 

teugels terug in handen te nemen, geïnspireerd en gemotiveerd te trainen bij hun eigen trainingen en 

die van de kern. We zijn dan ook blij dat een ex kernspeler het trainerskorps hier gaat vervolledigen. Een 

eerste plaats in groeipoules zaal en veld is hier het doel en misschien zit er wel nog een leuk snoepje te 

wachten in de Beker. 

 

Onze scholieren en kadetten ploegen doen het uitstekend. Hier voel je de vibe van een goede 

jeugdwerking nog het meest. Met vele nieuwe spelertjes en gedreven trainers onder het alziend oog 

van onze vrouwelijke korfbalgoeroe zie je hun niveau dan ook met sprongen vooruit gaan. Ook bij de 

miniemen en pupillen loopt het gesmeerd. Weinig clubs die zoveel van die kleine pagadders hebben 

rondlopen. Ondanks dat ze hier in hun reeksen eerstejaars zijn, spelen we al heel goede wedstrijden bij 

elkaar. Ook hier een 6 koppig trainersteam dat steeds gedreven en paraat is om onze kleinsten met de 

beste zorg en kennis te omringen. 

 

Ook het succesverhaal bij de kriebelaars blijft duren. Je ziet duidelijk dat de doorstroming naar de club 

nu ook echt tot stand komt. En zo beste leden zo komt het, blijft het, en trachten we ook de club te 

blijven met het meeste aantal leden voor maar liefst het derde jaar op rij. 

 

Onze club is geen vuurpijl op een druilerige nieuwjaarsnacht, we gaan niet stijl omhoog om daar te 

schitteren, te knallen met veel lawaai, en dan langzaam uit te doven. Onze club is meer als een boom, 

langzaam groeiend, soms geknot door een storm of zaagmachine, met afvallende takken, maar steeds 

elk jaar vol nieuwe bladeren langzaam groeiend en zuurstof gevend aan al haar leden. 

 

Als we er dan ook nog extra sportief iets moeten uithalen van het voorbije jaar moet het toch zeker het 

nationaal recreanten tornooi zijn. Prima geregeld zei de KBKB zoals we al hadden verwacht van deze 

club. Hier ook een bedanking aan alle medewerkers klein en groot voor dit tot een goed einde te 

brengen. De troosteloze toestand als je even naar buiten kijkt naar onze velden is ook een beetje hier 

aan te wijten. Extra vroeg inzaaien dit jaar.  

 

Maar willen we meer van deze evenementen, meer trainingscapaciteit, meer uitstraling dan zullen we 

toch een moeten onderzoeken of een kunstgrasveld de komende jaren binnen de mogelijkheden ligt. 

De kuisploeg zal er trouwens ook blij mee zijn. 

 

Stof genoeg om over te praten, het  zal wel zeker laten we afsluiten met te klinken op een sportief, 

emotioneel, gelukkig vredelievend maar vooral op een gezond en sociaal 2014. 

 

Schol! 

 

Kurt Van der Flaes 

Voorzitter ASKC 
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Lidgelden 
 

Slechts 1/3de van de leden heeft tot op heden zijn/haar lidgeld betaald. De lidgelden moesten 

allemaal betaald zijn voor 01/01/2014. Daarom een oproep naar 2/3de van de leden om hun lidgeld 

dringend te betalen. 

Wanneer er problemen mochten zijn met het betalen van het lidgeld of je wenst niet langer lid te zijn 

van ASKC, gelieve dan contact op te nemen met de penningmeester. 

 

Miniemennieuws 
 

Wriemeldagen 

25/01/2014 van 11u30 tot 13u30 op Hoevenen (zaal Attenhoven te Hoevenen) 

15/02/2014 van 11u30 tot 15u30 op Rijko (zaal de Kuiperij te St-Jozef – Rijkevorsel) 

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

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

 

Monokorfbal 

18/01/2014 van 11u00 tot 13u00 op Rijko (zaal de Kuiperij te St-Jozef-Rijkevorsel) 

25/01/2014 van 13u10 tot 16u15 op Ago Aalst (zaal faluintjes te Moorsel) 

08/02/2014 van 12u30 tot 14u00 op Kwik (zaal Kwik Indoor te Merksem) 

15/02/2014 van 10u00 tot 12u00 op Scaldis (Sporthal Leonardo Lyceum, Sito 5, VII Olympiadelaan 2, 

2020 Antwerpen) 

 

Pupillennieuws 
 

Pupillenspeelgelegenheid 

18/01/2014 van 13u30 tot 15u30 op Rijko (zaal de Kuiperij te St-Jozef-Rijkevorsel) 

25/01/2014 van 13u15 tot 15u15 op Ago Aalst (zaal faluintjes te Moorsel) 

08/02/2014 van 11u30 tot 12u30 op Kwik (zaal Kwik Indoor te Merksem) 

15/02/2014 van 09u00 tot 10u30 op Scaldis (Wilrijkse pleinen, vogelenzanglaan 6, 2020 Antwerpen) 

 

Cadettennieuws 
 

Momenteel geen nieuws 
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Scholierennieuws 

Momenteel geen nieuws 

   

Juniorennieuws 

Selectie U19 – interland 02/02/2014 

Ellen Saey is geselecteerd voor de interland België – Nederland op 02/02/2014 te Kortrijk (meer info zie 

laatste pagina van ASKC-nieuws) 

Kernnieuws 

ASKC heeft teveel scoreloze momenten  

zondag 12/01/2014 - 18:58  

Vanwege de Sportcel van ASKC ontvingen we onderhavig verslag 

Floriant – ASKC 24-17 (rust 16-8) 

Alle voorbije matchen waren we in onze start te slap,te laks, ook in deze voorbereiding is er opnieuw 

enorm op gehamerd dat we dit moeten vermijden en dat we zeer gretig moeten starten. Floriant is een 

fysiek goede ploeg en thuis kunnen ze altijd meer dan op verplaatsing.  

Maar het startsignaal van de match was nog maar net gefloten en wéér stonden we er al 2achter. 

Daar gaan we weer… 

Gelukkig kon dan Ellen Saey haar eerste maken. Na 5minuten spelen stond het 3-2. 

Nu zien dat we blijven scoren zodat we in het spoor blijven van de Gentenaren maar de volgende 

5minuten kunnen we dat niet en dan sta je snel opnieuw 4korven achter (6-2) We knokken ons terug in 

de match en halfweg de eerste helft staat het 8-7, dit lijkt een leuke match te worden. Maar wat 

gebeurd er: de komende 12minuten kunnen wij slechts 1x scoren en Floriant blijft in zijn ritme, hierdoor 

staat er met de rust een zware 16-8 op het bord. 

De nodige peptalk in de kleedkamer. Niets is verloren. Iedereen moet erin geloven en scoren!! Tandje 

bijsteken en agressiever naar de bal toe was de opdracht. 

Maar ook de eerste 8minuten van de 2e helft komen we niet tot scoren waardoor het 20-8 staat. Na 

een nieuwe time out, waar de woorden van onze coach niet mals waren, is de richting opnieuw 

gevonden en komen we eindelijk tot scoren.  

We eindigen met een 24-17 uitslag. Wanneer we de periodes van niet scoren kunnen vermijden dan 

doen we tot het einde mee. Maar in elke wedstrijd hebben wij zulke periodes. Hier zal de ploeg hard 

aan blijven werken. 

Enkele stats: 

Topscoorders van dienst waren: Tom Buyens met 7stuks voor Floriant en voor ASKC scoorden Kristen 

Vermeiren en Bram De Man er elk 4. 

Floriant werkten hun afstandshoten af aan 14.5% en ASKC aan 13.1% 
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Floriant heeft 6penalty’s uitgelokt (5 gescoord) en ASKC 3 (3 gescoord) 

Floriant scoorden vooral langs heren kant 15stuks. Bij ASKC was dit mooi verdeeld over de 2 geslachten. 

Sportcel ASKC  

Gewestelijke nieuws  

 
- Enkel van ASKC 4 ontbreken de ploegfoto’s. Gelieve zo snel mogelijk een ploegfoto door te 

sturen naar askc-nieuws@hotmail.be  

 

 

  

mailto:askc-nieuws@hotmail.be
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!Op zaterdag 1 februari gaan we weer zwemmen! 

 
Dit gaat zoals elk jaar door in de Tongelreep te Eindhoven. 

We vertrekken om 10.45u aan de parking op de Zeurt zodat we tezamen 
naar daar kunnen rijden. Rond 17u30 à 18u00 zijn we terug op de club om 

allemaal samen spaghetti te eten. 
 

De kostprijs voor het zwemmen en de spaghetti bedraagt €10. Chauffeurs, 
die naar de parking komen en met een volle auto rijden, mogen gratis 

zwemmen en eten. Kinderen tot en met 3jaar betalen €4. 
Het geld wordt op de dag zelf betaald, wel wordt er gevraagd om 

onderstaand strookje zo spoedig mogelijk af te geven aan iemand van 'tJac 
of te mailen naar jac.askc@hotmail.com . De kinderen van de 

bewegingsschool geven de strookjes af aan de tafel. 
 

Wat mag je zeker niet vergeten: zwemgerief, eventueel zwembandjes, 
en een lunchpakket (Ter plaatse is er de mogelijkheid om frietjes en 

enkele snacks te kopen). 
 

 Is uw kind onder de 4 jaar, of kan het niet alleen zwemmen? Gelieve zelf 
begeleiding te voorzien. 

 
Inschrijven kan tot 26 januari, gelieve dit zeker op tijd te doen zodat wij 
weten hoeveel plaatsen er in de auto’s nodig zijn om iedereen mee te 

nemen. 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik, ………………………………………….…, ga mee zwemmen en betaal €… 
Ik, ………………………………………….…, ga mee zwemmen en betaal €… 
Ik, ………………………………………….…, ga mee zwemmen en betaal €… 
Ik, ………………………………………….…, ga mee zwemmen en betaal €… 
Ik, ………………………………………….…, ga mee zwemmen en betaal €… 
Ik, ……………………………………………., ga mee zwemmen en betaal €… 
          Totaal:    €… 
Aankruisen wat past 
o Mijn ouder(s) rijden en hebben nog plaats voor ….. personen. 
o Mijn ouder(s) rijden niet en ik heb dus nog vervoer nodig.  
 
(Indien u inschrijft voor meerdere personen gelieve de naam van het kind dat niet 
kan zwemmen achter “niet zwemmen” te schrijven indien dit het geval is.) 
Ik kan  o zwemmen 
  o niet zwemmen 
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Recreantennieuws 
 

Wedstrijden en tornooien 

- 25 januari     2014 zaal De Putting - Grote Puttingbaan 8a te 2560  Kessel (Nijlen) 

o 18.00 tot 18.25 Hoboken 2000 - ASKC  

o 19.30 tot 19.55 ASKC - Bornem  

o 21.00 tot 21.25 ASKC 2 - AKC  

o 22.00 tot 22.25 Putse - ASKC 2  

- 08 februari    2014 zaal Boesdijkhof - Boesdijkhofstraat 22A  te 2740 Retie 

o 20.30 tot 20.55 ASKC - Kwik    

o 21.30 tot 21.55 Vosko ·- ASKC  

- 22 februari   2014 zaal Kalmthout Gitok van 16 – 22 uur   

- 01 maart       2014 zaal Hoboken Sportschuur van 12 – 18 uur  

 

PuRe-punten 

Onze recreanten hebben in totaal 96 purepunten verzameld en hierdoor een bedrag verdient voor de 

club van 76.80 euro.  

Bedankt recreanten !!! 

 

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. 
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Zaalinkomcontrole 
 

Jullie zijn vrij om onderling te wisselen of je mag een vervanger regelen (je mama, je papa, broer, zus, 

man, vrouw, minnaar, ...), maar jullie moeten zelf het initiatief nemen. Het is niet de taak van de RVB en 

de zaalcommissarissen om voor jou een vervanger te zoeken !!!  De leden die vermeld worden in de lijst 

zijn diegene die effectief zaalinkomcontrole moeten doen. Staat je naam er niet tussen dan ben je 

vrijgesteld en hoef je dus niet te zitten. 

 

 

Zondag 19/01/2014 

 

08:45 09:50  Mike Van de Velde 

09:50 10:55  Ellen Saey 

10:55 12:00  Melissa Naumann Karen Langlet 

12:00 13:05  Patricia Vermeire 

13:05 14:10  Johnny Cant 

14:10 15:15  Stephanie Veressen Robin Durwael 

15:15 16:20  Oliver Vandenhoek 

16:20 17:25  Harry Verbreuken 

 

Zondag 09/02/2014 

 

08:45 09:50  Ine Van Haute 

09:50 10:55  Jordi Van den Bossche 

10:55 12:00  Evelyn Geelen 

12:00 13:05  Kristen Vermeiren 

13:05 14:10  Bart Celis 

14:10 15:15  Paul Van Gucht 

15:15 16:20  Steven Van Bossuyt 

16:20 17:25  Liesbeth Braspenningx  

 

Zondag 23/02/2014 

 

11:15 12:15  Chris Milian 

 

 

Zondag 02/03/2014 

 

08:45 09:50  Elke Ledent 

09:50 10:55  Robin De Bock 

10:55 12:00  Sarah Verstraelen 

12:00 13:05  Bram De man 

13:05 14:10  Benny De Becker 

14:10 15:15  Natasja Van de Casteele 

15:15 16:20  Christophe Kerkhofs     

16:20 17:25  Uschi Segers 

 

 

Zondag 09/03/2014 

 

08:45 09:50  Senna Heylen 

09:50 10:55  Glenn Lanckbeen 

10:55 12:00  Vince Janssens 

12:00 13:05  Serge Pauwels 

13:05 14:10  Filip Segers 

14:10 15:15  Steve Vermeylen 

15:15 16:20  Jeroen Buyens 

16:20 17:25  Gino Bastini 
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Scheidsrechters – wedstrijden zaal 
 

Wil je graag in de zaal een wedstrijdje fluiten? 

Vul dan snel je naam in op de lijst en duid aan welke wedstrijden je graag wil fluiten. 

Zo weet iedereen voor welke wedstrijden we nog scheidsrechters zoeken en welke al reeds ingevuld 

zijn.  (lijst is terug te vinden op http://doodle.com/3a44npid2tgnkysv ) 

 

Heb je vragen? Dan kan je steeds terecht bij Roger van Gelder 

 

 

Uitslagen 

 
Zaterdag 11/01/2014 

 

15:00 Appels ASKC (schol) 06-05 

15:00 Borgerhout/GW A ASKC (jun) 03-06 

18:00 Floriant 2 ASKC 2 09-08 

19:30 Floriant ASKC 24-17 

21:00 Floriant res ASKC res 14-13 

 

Zondag 12/01/2014 

 

9:30 Meeuwen ASKC (cad B) 09-01 

9:45 Floriant 4 ASKC 4 02-11 

10:30 Beveren-Waas ASKC 5 07-06 

11:15 Mercurius ASKC (cad A) 08-03 

14:45 Meeuwen 3 ASKC 3 10-10 

15:45 Verde A ASKC (jun) 10-14 

 

http://doodle.com/3a44npid2tgnkysv
http://doodle.com/3a44npid2tgnkysv
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Parkeerproblemen verwacht 
 

Net zoals vorig jaar organiseert de basketbal een rommelmarkt op de parking van de Zeurt. 

Hierdoor is de helft van de parking afgesloten op zondag 27/04/2014. 

Gelieve hier mee rekening te houden en tijdig te vertrekken naar de club. 

Het kan zijn dat je moet parkeren in de omliggende straten. 
 

Dringend gezocht 

Er zijn nog 2 avondshiften over. Wij zijn nog op zoek naar leden die 1 of meerdere avonden willen 

invullen. 

 

Wij zoeken nog een zaalcommissaris op: 

 09/02/2014 van 18u15 tot 21u45 

 09/03/2014 van 18u15 tot 21u45 
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Wedstrijdkalender veld 
 

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

programmatie op www.korfbal.be  

 

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 

 

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 

 

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 

http://www.korfbal.be/
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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 

 

Zaterdag 19/04/2014 

14:00 Spartacus 4 ASKC 5 

 

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 

10:45 Riviera 5  ASKC 5 

 

Prijzen zaalinkom 
 

 5€ voor de gehele dag ( ook voor 65+ )  alle wedstrijden   

 5€ voor 1 ste ploeg en reserven alleen ( 2,5€ voor 65+ ) 

 2,5€ ( ook voor 65+ ) voor alle andere wedstrijden jeugd of gewestelijk ( alleen voor die ene 

wedstrijd )  

 Toegang gratis tot en met 18 jaar 

 

In tribune plaatsnemen = betalen. 

 

Wedstrijdkalender zaal 
 

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

programmatie op www.korfbal.be  

 

Op de site is de wedstrijdkalender van de zaal terug te vinden bij kalender. Hier vind je bij beschrijving 

ook nog een wegbeschrijving naar de zaal. 

http://www.korfbal.be/
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Je klikt op de wedstrijd waar je meer informatie over wil en je krijgt het adres en de wegbeschrijving te 

zien 

 

Zondag 19/01/2014 

 

9:15 ASKC (cad B) Temse B Schoten - Vordenstein 

10:15 ASKC (cad A) Voorwaarts Schoten - Vordenstein 

11:15 ASKC (schol) Floriant B Schoten - Vordenstein 

12:30 ASKC (jun) Meeuwen B Schoten - Vordenstein 

13:45 ASKC 2 Temse 2 Schoten - Vordenstein 

15:15 ASKC Temse Schoten - Vordenstein 

16:45 ASKC res Temse res Schoten - Vordenstein 

18:15 ASKC 3 Voorwaarts 3 Schoten - Vordenstein 

19:30 ASKC 4 Temse 4 Schoten - Vordenstein 

20:45 ASKC 5 KCBJ 3 Schoten – Vordenstein 

 

Vrijdag 24/01/2014 

 

20:00 Putse 3 ASKC 4 Putte – Gem. sporthal 

 

Zaterdag 25/01/2014 

 

09:00 Vobako B ASKC (cad B) Tielen - Tielenheide 

19:45 Vobako res ASKC res Tielen - Tielenheide 

21:30 Vobako ASKC Tielen – Tielenheide 

 

Zondag 26/01/2014 

 

10:00 Scaldis A ASKC (cad A) Kwik 

11:45 Catba ASKC (schol) Borgerhout – Pl.Moretus 

12:30 Asoc/Vobako ASKC 5 Tielen - Tielenheide 

18:00 Scaldis 3 ASKC 3 Kwik 

 

Zondag 9/02/2014 

 

9:15 ASKC (cad B) KCOV  Schoten - Vordenstein 

10:15 ASKC (cad A) AKC A Schoten - Vordenstein 

11:15 ASKC (schol) Lubko Schoten - Vordenstein 

12:30 ASKC (jun) Boeckenberg B Schoten - Vordenstein 

13:45 ASKC 2 Minerva 2 Schoten - Vordenstein 

15:15 ASKC Minerva Schoten - Vordenstein 

16:45 ASKC res Minerva res Schoten - Vordenstein 

18:15 ASKC 4 Hoboken 2000 3 Schoten - Vordenstein 
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19:30 ASKC 5 Boeckenberg 5 Schoten - Vordenstein 

20:45 ASKC 3 Boeckenberg 3 Schoten – Vordenstein 

 

Zaterdag 15/02/2014 

 

12:45 Putse A ASKC (cad A) Putte – Gem.Sporthal 

14:00 Appels ASKC (cad B) Dendermonde – Appels 

 

Zondag 16/02/2014 

 

11:30 Putse A ASKC (jun) Putte – Gem.Sporthal 

12:30 The Blue Ghosts ASKC (schol) Anzegem - Beekdale 

13:00 Ekerse 2 ASKC 5 Ekeren - t Venneke 

14:15 Ganda 2 ASKC 2 Zwijnaarde - Hekers 

14:30 Sikopi 3 ASKC 4 Antwerpen Linkeroever 

16:00 Ganda ASKC Zwijnaarde - Hekers 

17:45 Ganda res ASKC res Zwijnaarde - Hekers 

 

Zaterdag 22/02/2014 

 

12:15 AKC B ASKC (cad A) Kwik 

14:00 Verde 3 ASKC 3 Antwerpen - Kiel 

14:45 AKC ASKC (jun) Kwik 

 

Zondag 23/02/2014 

 

11:30 Voorwaarts 6 ASKC 5 Kontich De Nachtegaal 

11:45 ASKC (schol) Minerva  Schoten -Vordensteyn 

12:00 Joki ASKC (cad B) Wiekevorst – De Wimpel 

14:15 Catba res ASKC res Borgerhout – Pl.Moretus 

15:45 Catba ASKC Borgerhout – Pl.Moretus 

17:15 Catba 2 ASKC 2 Borgerhout – Pl.Moretus 

 

Zondag 2/03/2014 

 

9:30 ASKC 5 Sparta Ranst 2 Schoten - Vordenstein 

10:45 Kapellen ASKC (schol) Kapellen - 't Kooike 

10:45 ASKC (cad B) Floriant  Schoten - Vordenstein 

11:45 ASKC (cad A) Leuven A Schoten - Vordenstein 

12:45 ASKC (jun) Borgerhout/GW A Schoten - Vordenstein 

14:00 ASKC 2 Kwik 2  Schoten - Vordenstein 

15:30 ASKC Kwik Schoten - Vordenstein 

17:00 ASKC res Kwik res Schoten - Vordenstein 

18:15 ASKC 3 Kwik 3 Schoten - Vordenstein 
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19:30 ASKC 4 Riviera 3 Schoten – Vordenstein 

 

Zondag 9/03/2014 

 

9:30 ASKC (cad B)  Meeuwen Schoten - Vordenstein 

10:30 ASKC (cad A)  Mercurius Schoten - Vordenstein 

11:30 ASKC (schol)  Appels Schoten - Vordenstein 

12:45 ASKC (jun)  Verde A Schoten - Vordenstein 

14:00 ASKC 2 Floriant 2 Schoten - Vordenstein 

15:30 ASKC Floriant Schoten - Vordenstein 

17:00 ASKC res Floriant res Schoten - Vordenstein 

18:15 ASKC 3 Meeuwen 3 Schoten - Vordenstein 

19:30 ASKC 4 Floriant 4 Schoten - Vordenstein 

20:45 ASKC 5 Beveren-Waas Schoten – Vordenstein 

 

 

 
 

 

 Ollie is alvast kandidaat om deel te nemen aan deze kwis.  
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K.B.K.B. ORGANISEERT: 

 

Comité Opleiding Trainers 
VTS 

 

 
 

Initiator 
Kwik 

 

 
 
Aanvang: maandag 17 februari 2014 om 18u30 
Einde: zaterdag 26 maart 2014 
 
 
Toelatingsvoorwaarden: 
17 jaar zijn of worden in het jaar van de cursus 
Prijs: 150,00 € te storten op rekeningnummer VTS (zie Votas)  
 
Plaats: Kwik, Fortsteenweg 111, 2170 Merksem (03/6447396) 
 

Informatie:  
- Daniël De Rudder: daniel.de.rudder1@telenet.be - 0479 29 83 88 
-    www.bloso.be 

 

 
Inschrijven: 
Via website Bloso / Vlaamse Trainersschool en ook op  KBKB 
Opleidingen (statistieken) 
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K.B.K.B. ORGANISEERT: 

 

Comité Opleiding Trainers 
VTS 

 

 
 

Initiator 
Oost-Vlaanderen 

 

 
 
Aanvang: maandag 10 maart 2014 om 18u30 
Einde: woensdag 30 april 2014 
 
 
Toelatingsvoorwaarden: 
17 jaar zijn of worden in het jaar van de cursus 
Prijs: 150,00 € te storten op rekeningnummer VTS (zie Votas)  
 
Plaats:  Kon. Neerlandia KC, Boer Janssensstraat 19,9050 
Gentbrugge (0493 198183) 
 

Informatie:  
- Daniël De Rudder: daniel.de.rudder1@telenet.be - 0479 29 83 88 
-    www.bloso.be 

 

 
Inschrijven: 
Via website Bloso / Vlaamse Trainersschool en ook op  KBKB 
Opleidingen (statistieken) 
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