
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komende evenementen  
 

12/04/2013 Lasershooten 

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

27/04/2014 parkeerproblemen op parking De Zeurt (zie verder in deze ASKC-nieuws) 

01/05/2014 laddertornooi  

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 

 

Bedanking vanwege de Raad van Bestuur 
 

De Raad van Bestuur wil alle medewerkers van de hectische zaterdag 29/03/2014 extra bedanken voor 

hun inzet, met een speciale vermelding voor Leen Malomgré. Die dag gingen op onze terreinen 

volgende evenementen door: bewegingsschool, training kern, wriemeldag, pupillenwedstrijd, 

cadettenwedstrijd, scholierenwedstrijd en een recreantenwedstrijd.  

 

 

 

ASKC-nieuws 
Jaargang 3  nummer 35 09-04-2014 

Artemis-Schoten Korfbalclub vzw – Eksterdreef 10 – 2900 schoten 

www.askc.be 
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Miniemennieuws 
 

Wedstrijden/tornooien 

Zaterdag 26/04/2014 Monokorfbal op ASKC van 14u00 tot 16u00 

 

Pupillennieuws 
 

Wedstrijden/tornooien 

Zaterdag 26/04/2014 pupillenspeelgelegenheid op Ekerse van 14u00 tot 16u00 
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Cadettennieuws 

Beker van België 

1/4de finale 02/04/2014 om 19u00 Putse A – ASKC: uitslag 09-00 

Klassement veld 

 

 
 

Scholierennieuws 

Klassement veld 

 
 

Gazet van Antwerpen 03/04/2014 
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Juniorennieuws 

Klassement veld 

 

 

Sportkamp 

INSCHRIJVINGEN VERLENGD TOT 20 APRIL 2014 

Ook dit jaar gaan we weer op sportkamp! En nog wel in de zomervakantie! 

 

We verzamelen op dinsdag 1 juli om 7u30 op de parking van ‘De Zeurt’. Hier vertrekken we dan voor 5 

dagen vol actie en plezier!  

 

Dit jaar gaan we weer naar de Hoge Rielen, de meesten zijn hier al eens mee naartoe geweest, de 

anderen zullen op sportkamp ontdekken dat dit een super toffe locatie is. Voor diegenen die nog nooit 

op sportkamp zijn mee geweest en misschien nog een beetje twijfelen: er wordt geroefeld, gespeeld, 

veel gelachen en je krijgt er een heleboel vrienden bij.  

 

Het sportkamp is voor alle jeugdleden vanaf 5 jaar. 

 

Aan dit alles hangt natuurlijk ook een prijskaartje vast: 

De oudste van één gezin betaalt 100 Euro, de tweede 90, de derde 80, … 

 

Gelieve de inschrijvingen van het sportkamp ten laatste op maandag 31 maart aan Garance of Leen M 

te bezorgen. Gelieve duidelijk de namen van de kinderen te vermelden. 

Gelieve ook voor deze datum het inschrijvingsgeld te storten. Dit op het rekeningnummer BE20 4163 

2677 0156 met de mededeling Sportkamp + naam van het kind. 

 

U vindt in de bijlage ook een vragenlijst, gelieve deze volledig in te vullen (1 per kind), zodat wij op de 

hoogte zijn van zijn/haar gewoonten. Deze dient samen te worden afgegeven met de inschrijving. 

 

Meer informatie over wat je zeker niet mag vergeten mee te nemen krijg je later nog, maar hier al even 

wat praktische info op een rijtje: 

 

Vertrek: dinsdag 1/7 om 8u00 (bijeenkomen om 7u30) op  de parking van ‘De Zeurt’  

Aankomst: zaterdag 5/7 rond 15u op de club 

Adres: Hoge Rielen 

            Molenstraat 62 

            2460 Kasterlee 

 

Wij, de begeleiding (Aline, Birgit, Garance, Leen, Stéphanie, Melissa, Bart, Bert, Mike, Johan, Kurt, Sten, 

Sandy, Stefaan en Werner)hebben er al super veel zin, dus wij hopen dat jullie allemaal meegaan! 

 

http://www.askc.be/uploads/9/2/2/6/9226917/sportkampbrief_20141.docx


 

 

PAGINA 6 ASKC-NIEUWS 

 

Helpers gezocht voor palentornooi 

De taak bestaat uit het begeleiden van de jeugd ( cad – pup – min ) 

Graag een seintje naar Luc Danssaert  

E-mail: askc@korfbal.be 

Foto’s Kriebelaars 

De 10 kriebellessen van dit voorjaar zitten er weeral op. Binnenkort volgen er nog enkele 

nevenactiviteiten.  Informatie vind je terug in onze kalender.  Bedankt aan ALLE trainers, 

sympathisanten, binnen/buitenwippers en inspringers voor alle leuke lessen en spelletjes! Onze kleinste 

bengels hebben er weeral van genoten! 

 

Inschrijven voor de volgende sessie (september) is niet nodig indien je reeds deelnam aan de sessie van 

voorjaar 2014. Wie zich wil opgeven om onze nieuwsbrief te ontvangen ivm de nieuwe sessie van het 

najaar kan dat hier. 

 

Een hele fotoreeks kan je terugvinden op onze fotopagina.  Bedankt aan kersverse papa Michel voor 

het extra foto-werk! 

mailto:askc@korfbal.be
http://www.askc.be/kalender.html
http://www.askc.be/de-kriebelaars-3-5jr.html
http://www.askc.be/fotos.html
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Kernnieuws 

Klassement veld 

 

 
 

Gewestelijke nieuws  

Enquête 

De sportcel heeft naar alle gewestelijken een mail verstuurd met daarin een enquête met vragen over 

dit seizoen en volgend seizoen. 

Heb je de enquête niet ontvangen? Geef dan een seintje aan Ronny Schoonvaere of Birgit van Gelder 

(of vul het contactformulier in op de site). Zij bezorgen u dan zo snel mogelijk de enquête. 

Vergeet niet om deze in te vullen !!! 

 

Klassement veld 
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Recreantennieuws 
 

Wedstrijden en tornooien 

 26/4: Thuis tegen Catba om 16.00 u 

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

 

Wedstrijden en tornooien: ASKC 2 

 26/4      ASKC 2 - Technico    17u 

 10/05    tornooi Hoevenen 

 

Berichten van de raad van bestuur 

 We willen in de maand juni activiteiten organiseren op een avond of in het weekend: 

bijvoorbeeld een petanquetornooi… Wie suggesties heeft of iets wil uitwerken graag een 

seintje aan Luc of Kurt.  

 De RVB zal op de JALV van de KBKB op 10/05/2014 voor de hervorming stemmen ( 4 reeksen 

van 4 voor de hoogste reeks ) Luc en Jan gaan hiernaar toe. 

 Op 5/07/2014 zal er op de Zeurt een Mega Happening plaatsvinden, de parking zal afgesloten 

zijn, Kurt vraagt 50 parkeerkaarten voor afhalen jeugd en begeleiders sportkamp, tevens de 

inrichters vragen of er geparkeerd mag worden op grasveld over TTK 

 Zaal reservatie: thuiswedstrijden op 16/11/14 – 30/11/14 – 21/12/14 - 11/01/15 – 25/01/15 – 

08/02/15 – 22/02/15, Sint Michiel laten vervallen en andere zaal zoeken, Vordenstein zelfde 

uren vragen. 

 Medische keuringen worden verdeeld en moeten terug voor 31/05/2014 en dit met een 

recente pasfoto. 

 Luc zal de trainers verwittigen dat de trainingen stoppen half mei 2014 en terug aanvangen  

vrijdag 1/08/2014 
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Parkeerproblemen verwacht op 27/04/2014 !!!! 
 

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. 
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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. 

 

VRIJ 11/04 Christel 

ZAT 12/04 Sarah/John & Steven 

VRIJ 18/04  Bart C. 

VRIJ 25/04  Sarah/John 

ZAT 26/04 Christophe & Anja 

VRIJ 02/05 Sandy 

 

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
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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
 

Zaterdag 17/05/2014 is het weer zover voor onze - favoriete -  jaarlijkse bijeenkomst.  

Gelieve hieronder al de voorlopige agenda terug te vinden. 

 

Als je zelf punten wil indienen of je kandidaat wil stellen voor de Raad van Bestuur, gelieve dit dan 

schriftelijk door te geven aan Luc Danssaert voor 01/05/2014. Daarna wordt de definitieve agenda 

opgesteld. 

 

OPGELET: enkel de punten vermeld in de dagorde kunnen gestemd worden. 

 

Iedereen vanaf 16 jaar is stemgerechtigd. Wanneer er te weinig volk aanwezig is, kan de vergadering 

niet doorgaan. Als je niet aanwezig kan zijn, gelieve dan een volmacht te geven aan iemand anders 

die stemgerechtigd is. De volmachten verschijnen binnenkort op de site en in het clubblad. 

OPGELET: slechts 1 volmacht per persoon !!!  
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Wedstrijdkalender veld 
 

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

programmatie op www.korfbal.be  

 

Zaterdag 5/04/2014  

14:30 Scholieren Lubko   06-07   

15:00 Voorwaarts A Cadetten A  02-00   

15:30 Verde A Junioren   05-00 FF  

 

Zondag 06/04/2014 

11:00 Mercurius 3 ASKC 5   07-03 

11:00 Verde 3 ASKC 3   03-20 

11:00 Borgerhout/GW 3 ASKC 4   15-09 

12:40 ASKC 2 Riviera 2   05-00 FF 

13:00 Joki B Cadetten B  03-02   

14:00 ASKC reserven Riviera reserven  10-13 

15:30 ASKC Riviera   11-21 

http://www.korfbal.be/
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Zaterdag 12/04/2014 

17:30 Temse 2 ASKC 2 

 

Zondag 13/04/2013 

09:45 ASKC 4 Voorwaarts 4 

09:45 ASKC 5 Sikopi 4 

11:00 ASKC 3 Voorwaarts 3 

14:00 Temse reserven ASKC reserven 

15:30 Temse  ASKC 

 

Zaterdag 19/04/2013 

14:00 Spartacus 4 ASKC 5 

14:30  Cadetten B Joki B 

 

Maandag 21/04/2014 

10:30 ASKC 5 Boeckenberg 5 

 

Zaterdag 26/04/2014 

14:30 Scholieren ATBS 

15:30 Junioren Verde A   

  

Zondag 27/04/2014 

Opgelet: parkeerproblemen op De Zeurt wegens Rommelmarkt Basketbal op parking 

09:45 ASKC 4  Meeuwen 3 

11:00 Hoevenen 4  ASKC 5 

10:00 Junioren Borgerhout/GW A      

11:00 Scaldis A Cadetten A  

11:00 Cadetten B Vobako B     

11:00 ASKC 3 Hoevenen 3 

12:40 ASKC 2 Scaldis 2 

14:00 ASKC reserven Scaldis reserven 

15:30 ASKC  Scaldis 

 

Zaterdag 3/05/2014  

14:30 Minerva  Scholieren     



 

 

PAGINA 16 ASKC-NIEUWS 

 

Zondag 04/05/2014 

09:45 Scaldis 4 ASKC 5 

10:00 Putse A Junioren     

11:00 Merc/ Hob 2000 B  Cadetten B     

11:00 Mercurius Cadetten A     

11:00 Riviera 3 ASKC 3 

11:00 Kwik 3 ASKC 4 

 

Zaterdag 10/05/2014  

13:30 Cadetten A Voorwaarts A  

    

Zondag 11/05/2014 

10:30 Lubko Scholieren     

10:45 Riviera 5  ASKC 5 

 

Zaterdag 17/05/2014 

13:30 Cadetten A Scaldis A  

   

Zondag 18/05/2014 

10:00 ATBS Scholieren     

11:00 Vobako B Cadetten B   

11:15 Borgerhout/GW A Junioren    
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