
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende evenementen  
 

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 

07/06/2014 Fluo Party 

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 

 

 

 

 

ASKC-nieuws 
Jaargang 3  nummer 28 20-02-2014 

Artemis-Schoten Korfbalclub vzw – Eksterdreef 10 – 2900 schoten 

www.askc.be 
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Miniemennieuws 
 

Wriemeldagen 

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

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

 

Pupillennieuws 
 

Momenteel geen nieuws 

 

Cadettennieuws 
 

Momenteel geen nieuws 
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Scholierennieuws 

Momenteel geen nieuws 

 

Juniorennieuws 

Momenteel geen nieuws 
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Kernnieuws 

ASKC degradeert - Ganda kan nog hopen  

Ganda - ASKC 19-18 (rust 6-4) 

 

De eerste helft was er 1 waar heel weinig over te vertellen is. De eerste goal van Ganda valt net op de 

buzzer van de shotklok. Verder zijn er veel kansen maar is er een slechte afwerking aan beide kanten. 

We gaan rusten met 6-4 op het bord. 

 

De tweede helft begint zeer spectaculair, ASKC komt in de 28e minuut 8-8 gelijk. Zo gaat de wedstrijd 

verder gelijk op. Mooie kansen en mooie doelpunten. Na 39 minuten heeft Ganda de 4-puntenkloof 

gemaakt maar kan deze niet vasthouden. Gandakapitein Sofie De Schrijver is het niet eens met 

scheidsrechter Robin De Backer en krijgt daarop een gele kaart. In de laatste 10 minuten is de 

afwerking van ASKC beter en lijkt het er even op dat ze de 2 punten alsnog mee naar huis gaan 

nemen, maar 50 minuten wedstrijd waren daar net iets te weinig voor. Eindstand 19-18. 

 

Geschreven door: An Van Ginkel - Gepubliceerd op: 17/02/2014  - Site Promoleague 

 
Glenn Lanckbeen: "ASKC stond dit weekend voor de match van de laatste kans" 

maandag 17/02/2014 - 14:43  

Ganda - ASKC: 19-18 

 

Bij winst was het mathematisch nog mogelijk om in de Promoleague te blijven, bij verlies was 

degradatie een feit. Na de nipte nederlaag tegen Minerva van vorige week (waar we minstens een 

punt verdiend hadden) waren we erop gebrand om de eerste punten te pakken en zo de nul van het 

bord te halen. Onze opstelling moest door allerhande redenen (schorsing - ziekte -..) op verschillende 

plaatsen aangepast worden, waardoor Serge Pauwels zijn debuut maakte. 

 

Door deze aanpassingen is het zoeken bij ASKC. Gelukkig voor ons speelde Ganda ook geen sterke 1e 

time, waardoor er een magere score van 6-4 op het bord stond tijdens de rust.  

 

Voornaamste opdracht in tweede helft: SCOREN. Enkel zo kan je de match winnen. 
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En ASKC kon opnieuw scoren en ging op en over Ganda. Bij Ganda hadden ze ondertussen ook de 

korf gevonden. De twee ploegen gaven elkaar geen 3 korven voorsprong. Bij de thuisploeg waren het 

Tom Bourguillion en Tim Creyf die ervoor zorgden dat ze bleven aanklampen (ze scoorden er 7 en 5) en 

opnieuw sprongen ze over ASKC. Sten Heylen komt nog ipv Glenn Lanckbeen als extra aanvalskracht. 

Maar jammer genoeg werd deze wedstrijd na een spannende slotfase opnieuw verloren met 1 korf 

verschil,.  

 

2 weken na elkaar met het kleinste verschil verliezen is bijzonder pijnlijk. En zo blijven we laatst staan met 

0 punten. 

 

In het algemeen kon ASKC meer kansen creëren dan Ganda (106 tegenover 92)  

Vanop afstand scoorden we aan een magere 13% (Ganda aan 17%) 

 

Glenn Lanckbeen  

 © site korfbalkrant 

 

Gewestelijke nieuws  
 

WEDSTRIJDVERSLAG     

A.S.K.C.  4 -    Hoboken 2000    13 - 12 

 

Aanval           =   John – Vanessa – Steven - Christel 

Verdediging  =   Sandy – Gregory – Bart - Marleen 

Scheidsrechter  :  Tom 

 

Doelpunten 

1 – 0 Shot John  9 – 6 Shotje dame 

1 – 1 Shotje heer  9 – 7 Shot dame 

2 – 1 Shotje Bart  10 – 7 Shotje Vanessa  

2 – 2 Shot heer  10 – 8 Inlegger heer 

3 – 2 Shot Steven  Strafworp Hoboken 2000 dame gemist 

 Vrijworp Hoboken 2000  heer 11 – 8 Shot Bart 

4 – 2 Shot John   Vrijworp ASKC  Marleen 

5 – 2 Shot Marleen  11 – 9 Shot heer 

 Vrijworp ASKC  Marleen  (onderlinge afstand) 11 – 10 Strafworp Hoboken 2000  heer 

6 – 2 Shot Sandy  12 – 10 Inlegger John 

7 – 2 Strafworp ASKC  John 12 – 11 Shot heer 

7 – 3 Strafworp Hoboken 2000 heer  Vrijworp ASKC  Marleen 

7 – 4 Strafworp Hoboken 2000  dame 13 – 11 Doorloper Sandy 

8 – 4 Strafworp ASKC  Bart 13 – 12 Shot heer  (achter korf) 

8 – 5 Shotje dame 

9 – 5 Shot Steven 

 

Eindelijk nog  eens een wedstrijd kunnen volgen van ASKC 4 en dit was voor mij toch een aangename 

verrassing. Zeker de eerste helft mocht gezien worden. Kort samenspel en direkt het opzoeken van de 

nodige doelkansen en dan ook zorgen voor de afwerking erbij. Soms hadden we wel snel een 

tegendoelpunt maar was het aanvalsvak die dan zo snel mogelijk counterde. Dacht bij me zelf als dat 

zo blijft gaan zal ASKC een makkelijke overwinning behalen en bij eind van de eerste helft was dit 

eigenlijk zo goed als binnen en dit met een 4 puntenkloof. De tweede helft was dus enkel maar 

controleren van de wedstrijd en de score verder uitdiepen. Maar helaas was het Hoboken die er 

anders over dacht en geduldig en rustig de score verkleinde maar gelukkig niet helemaal kon 

overbruggen. ASKC kon op tijd en stond tegen prikken en zodoende konden wij onze puntjes thuis 

houden.  
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A.S.K.C.  5 -    Boeckenberg 5    7 - 6 

1B1B 
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Aanval           =   Willy – Chris – Natasja – Marie Josée 

Verdediging  =   Paul – Benny DB – Stephanie - Marina 

Scheidsrechter  :  Tom 

 

Doelpunten 

 

1 – 0 Shot Willy   Wissel Ann ipv Marina 

1 – 1 Shot heer   Wissel Danny ipv Benny   

2 – 1 Shot Paul   Wissel Harry ipv Chris 

2 – 2 Doorloper dame  Strafworp Boeckenberg heer  gemist 

2 – 3 Doorloper heer 2 – 4 Shot heer 

     3 – 4 Shot Ann 

     4 – 4 Shot Danny 

     5 – 4 Inlegger Harry 

     5 – 5 Shot heer 

     6 – 5 Inlegger Stephanie 

     6 – 6 Shot heer 

     7 – 6 Shotje Willy 

 

Eindelijk nog eens twee puntern gehouden en dit door te blijven geloven in onze kansen en het blijven 

zoeken naar goede aanvalskansen en deze dan ook nog proberen af te werken. Toch een vrij goede 

prestatie maar ook weer enkele mispunten die we zouden moeten weg werken of moeten afleren. 

Eerste helft twee ploegen die elkaar aftasten en zoeken naar de zwakke schakels waar men dan kan 

spelen om de nodige doelpogingen te ondernemen. Ook weer gezien dat we soms veel te ongeduldig 

spelen en dan de passing volledig misloopt. Daarom mensen speel rustig en geduldig. Zo komen onze 

kansen vanzelf. Maar het was zeker een gelijk opgaande helft waar Boeckenberg bij de rust toch een 

doelpuntje voorstaat. Na de rust enkele wissels bij ons en hopelijk loopt het nog wat beter met de 

wissels. Toch was het Boeckenberg die er van profiteerde en de onzen zochten nog wat nar het goede 

ritme en samenspel na de wissels. Dus iets minder dan halfweg de tweede helft stonden plots twee 

doelpunten in het krijt en waren we op achtervolgen gewezen. Toch zijn we blijven werken en hebben 

de score kunnen gelijk trekken en zelfs over gegaan en konden we zo Boeckenberg op achtervolgen 

zetten en konden wij de kat uit de boom kijken. Toch kon Boeckenberg gelijk stellen en hadden we nog 

een spannend einde in verschiet en was het toch Willy die de eindcijfers vastlegde en dit met een 

overwinning voor ASKC. Volgende week naar Ekerse en hopelijk kunnen de winningmood vasthouden 
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Ekerse   -   A.S.K.C.  5       10 - 5 

1B1B 

 

 

 

 

Aanval           =   Harry – Willy – Stephanie – Marie Josée 

Verdediging  =   Ann – Annemie – Benny DB - Paul 

Scheidsrechter  : Bart Nagels 

 

Doelpunten 

 

1 - 0 Shot heer  5 – 3 Shot heer 

1 – 1 Shot Harry   Wissel  JP ipv Willy 

1 – 2 Shot Ann  6 – 3 Shot dame 

1 – 3 Shot Ann  6 – 4 Shot Harry 

2 – 3 Shot heer  7 – 4 Shot heer 

3 – 3 Shot heer  8 – 4 Strafworp Ekerse heer 

4 – 3 Shot dame  9 – 4 Inlegger heer 

     9 – 5 Shot Harry 

      Vrijworp ASKC  Paul 

     10 – 5 Shot heer 

      Strafworp ASKC Benny  gemist 

      Strafworp ASKC Paul     gemist 
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Vandaag tegen Ekerse ik dacht een wedstrijd waar we nog eens een punt of zelfs twee punten konden 

meebrengen. Maar kwam wat bedrogen uit, eerst nog beginnen met zoeken of aanvullen van een 

dame. Anders begonnen we al in de minderheid toch was Annemie dan bereid om mee te spelen. Dit 

na lange kwetsuur en zonder enige vorm van training is ze dan aan de wedstrijd begonnen. De eerste 

helft ging het wat gelijk op en waren beide ploegen zeker aan elkaar gewaagd en werd er om beurt 

gescoord en ook laten scoren. Toch de tweede helft was het Ekerse dat het laken naar zich toe trok en 

zo stelselmatig de kloof uitdiepte en wij meer en meer achter de feiten begonnen te lopen. Toch 

hebben we blijven spelen en vechten tot de laatste snik en was het eigenlijk een verdiende 

overwinning maar een te overdreven score. Maar we moeten toegeven weer twee makkelijke kansen 

laten liggen, dit door missen van onze strafworpen. Ook moeten leren om onze passing beter te 

verzorgen en trachten n te denken als we spelen. Soms deden we dingen die niet nodig zijn of waren 

we iets te impulsief en leden we daardoor balverlies. Altijd denken als wij de bal hebben rustig 

rondspelen, de tegenstander uit zijn verdedigende positie lokken en dan ook verder uitspelen en 

afwerken. En zeker niet vergeten zolang wij de bal hebben kunnen de anderen niet scoren. Toch zou ik 

zeggen zo blijven verder werken en hopen op betere resultaten. 

 

Berichten van de raad van bestuur 

Momenteel geen extra nieuws 

 

 

 

Recreantennieuws 
 

Wedstrijden en tornooien 

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

o 16.00 tot 16.25   ASKC                        -  Kapellen 

o 18.00 tot 18.25   Ekeren             -  ASKC   

o 20.00 tot 20.25   AKC                          -  ASKC 2 
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o 21.00 tot 21.25   ASKC 2                    -  Hoevenen    

- 01 maart       2014 zaal Hoboken Sportschuur   

o 16.18 tot 16.46   ASKC                     -  Hoboken 2000    

o 17.24 tot 17.52   ASKC  2                   - Sikopi   

o 17.57 tot 18.25   ASKC                  -  ATBS                       

o 18.30 tot 18.58   Hoboken 2000         -  ASKC 2                    

- 8 maart match Verde 

- 14/06/2014 Nationale dag van de recreant Outdoor (Blue Ghosts te Anzegem) 

 

Geleide Training  

Voor we aan onze veldspeelgelegenheid beginnen gaan we nog eens een geleide training doen. 

Ditmaal is Kapellen onze gastclub. Op 8 maart van 10u – 12 u zijn jullie allemaal welkom. Ook al ben je 

maar alleen van je club, je wordt toch in de groep opgenomen, dus zeker niet aarzelen om eens te 

komen meedoen. 

Geef jullie naam door aan Mieke Peeters. Zij zorgt voor de inschrijving. 

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. 

 

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. 

 

Clinics 
In deze ASKC-nieuws en op de website vinden jullie steeds een overzicht van de clinics terug. Wil je 

graag deelnemen aan 1 van de clinics? Schrijf je dan online in 

http://www.askc.be/inschrijvingsformulier-clinic.html  

http://www.askc.be/inschrijvingsformulier-clinic.html


 

 

PAGINA 9 ASKC-NIEUWS 
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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 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 

 

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 

 

 

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: 

 09/03/2014 van 18u15 tot 21u45 

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

http://www.korfbal.be/
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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 

 

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. 
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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. 

Je klikt op de wedstrijd waar je meer informatie over wil en je krijgt het adres en de wegbeschrijving te 

zien 

 

Zaterdag 15/02/2014 

 

12:45 Putse A ASKC (cad A) 08-01  

14:00 Appels ASKC (cad B) 08-01 

 

Zondag 16/02/2014 

 

11:30 Putse A ASKC (jun) 11-08 

12:30 The Blue Ghosts ASKC (schol) 01-04 

13:00 Ekerse 2 ASKC 5 10-05 

14:15 Ganda 2 ASKC 2 13-12 

14:30 Sikopi 3 ASKC 4 13-08 

16:00 Ganda ASKC 19-18 

17:45 Ganda res ASKC res 20-13 

 

Zaterdag 22/02/2014 

 

12:15 AKC B ASKC (cad A) Kwik 

14:45 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 

http://www.korfbal.be/


 

 

PAGINA 14 ASKC-NIEUWS 

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 

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 
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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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