
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende evenementen  
 

21/09/2013 startavond (cadetten + scholieren + junioren) – organisatie JAC 

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 8 20-09-2013 

Artemis-Schoten Korfbalclub vzw – Eksterdreef 10 – 2900 schoten 

www.askc.be 
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Miniemennieuws 
 

- Trainingen: iedere zaterdag van 13u00 tot 14u00 

- 28/09/2013 Smurfenwriemeldag te Appels 

 

Pupillennieuws 
 

- Trainingen: iedere zaterdag van 13u00 tot 14u30 en iedere woensdag van 18u00 tot 19u15 

- 21/09/2013 Nationaal Pupillentornooi te Meeuwen (enkel voormiddag) 

 

 

  



 

 

PAGINA 3 ASKC-NIEUWS 

Cadettennieuws 
 

- Beker van België: 19/10 om 14u00 op verplaatsing, tegenstander nog onbekend 

(Ganda/Hoevenen) 

 

Plaatsingstornooi Cadetten 14/09/2013 

 

Wedstrijd 1 ASKC – Putse 

 

Beginopstellingen:  

Sabine – Frauke – Liam – Nick (verd) 

Zoe – Britt – Robbe – Stef (aanv) 

 

Vrij snel werd het duidelijk dat Putse 1 klasse, wat zeg ik, misschien wel een paar klassen beter was. 

Putse beschikte over een ploeg met zeer goede heren en dames en hadden duidelijk wel meer 

ervaring dan onze jeugdige cadetjes. 

 

Na een kleine studieronde waar de bal van het ene vak naar het andere ging, opende Putse de score. 

Nadien kregen we een aantal pogingen van ASKC. De gelijkmaker hing echt in de lucht maar het was 

Putse die de score verdubbelde. En dat was het startsein voor onze tegenstander om na een aantal 

pogingen die niet raak troffen, de score snel verder uit te diepen. Bij de halftime stond het zo plots 0-7, 

ook al had ASKC zeker een korfje verdiend. 

 

Toen het spel terug op gang gefloten werd, waren de ASKC-cadetjes blijkbaar beter bij de les want de 

verdediging deed haar werk meer dan behoorlijk. Putse kon niet scoren. Tijd om nieuwe krachten te 

laten opdraven: Lynn voor Britt, Lotte voor Frauke, en Kevin voor Stef. Verdedigend bleven we sterk 

presteren en aanvallend gingen we regelmatig op zoek naar de eerredder. Het heeft echter niet 

mogen zijn. Putse duwde op het einde nog eens door en bracht de eindscore op 0-9. Veel te zware 

cijfers voor onze cadetten die heel de wedstrijd hebben getoond dat ze echte volhouders zijn: ook al 

stonden ze op een niet meer te overbruggen achterstand ze gingen toch enthousiast door.  

 

Wedstrijd 2 ASKC – Blijf Jong Betekom 

 

Beginopstellingen:  

Lynn – Frauke – Liam – Nick (verd) 

Lotte – Britt – Robbe – Kevin (aanv) 

 

Rond het middaguur - blijkbaar zijn de cadetten dan beter in hun doen- begon de wedstrijd tegen 

Betekom. En wakker waren onze cadetten ondertussen. Vrij snel een mooie pas van Britt en Robbe 

scoorde met een prachtige inloper. Fantastisch. En het leek of we ineens vleugels kregen want niet lang 

na deze 1-0 ging een poging van Kevin maar nipt naast. Aan de overkant waren onze verdedigers 

vergeten wie man en vrouw was en de scheidrechter kon niet anders dan een penalty fluiten. 1-1 was 

het verdict halverwege.  
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Tijdens de tweede helft zou een ware zondvloed het spelen bijna onmogelijk maken maar ASKC bleef 

toch goed spelen en dit werd beloond met de 2-1. Nick zette goed een steun op en Lynn rondde dit 

mooi af met een inloper.  

Spannend bleef het tot op het einde maar de stand bleef onveranderd. Wedstrijd gewonnen! 

 

Wedstrijd 3 ASKC – Borgerhout 

 

Beginopstellingen:  

Lotte – Frauke – Liam – Nick (verd) 

Zoe – Britt – Robbe – Kevin (aanv) 

 

Nadat het telwerk van de tornooileiding bleek dat ASKC voor de 9de en 10de plaats mocht spelen 

tegen Borgerhout. Tijd voor de spelers om een ander truitje aan te trekken. Het vertrouwde rood werd 

geruild voor blauw.  

 

ASKC ging nog beter van start dan in de vorige wedstrijd want al vrij snel stond het verdiend 2-0 na een 

vrijworp van Britt en een inloper van Zoë. Nadien kwam Borgerhout wat meer opzetten maar het was 

wel ASKC dat de meeste aanspraak kon maken op meer. De korf van Nick werd terecht afgefloten 

wegens snijden.  

 

De tweede helft werd begonnen en Sabine mocht Lotte komen vervangen. Lynn nam de plaats in van 

Zoë. Borgerhout begon langzamerhand beter te spelen en bij ASKC werd het spel slordiger. Resultaat: 2 

inlopers van Borgerhout en plots stond het totaal onverwacht 2-2. Tijd voor de coaches om in te grijpen 

en de cadetten eens wakker te schudden. Eventjes alles eens duidelijk stellen: spelen alsof het de 

wedstrijd van hun leven was, dat zouden ze gaan doen.  

 

Het draaide uit op een ware triller. ASKC komt eerst voor door een kort shotje van Lynn. Borgerhout, dat 

ondertussen de wedstrijd volledig in evenwicht had gebracht, kwam alweer langszij. Tot het slot van de 

wedstrijd bleef het spannend tot helemaal op het einde Frauke foutief werd afgestopt bij een inloper. 

Penalty. Met knikkende knieën deed Frauke wat iedereen gehoopt had : 4-3 en ASKC werd mooi 9e. 

Proficiat cadetten.  

 

Scholierennieuws 
 

Nationaal tornooi nevenreeksen – dag 2 

Na de eerste dag waren er nog 2 ploegen ongeslagen, Hoevenen en Leuven A, en een aantal met 1 

verlieswedstijd, waaronder onze scholieren. Gelet op het doelpuntensaldo, stonden we met stip op een 

voorlopig 3e plaats in het klassement (dat er officieel niet was). Het was zaak om onze schitterende 

prestatie van dag 1 te bevestigen. 
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Wedstrijd 4  -  ASKC – Loenhout   7-0 

Aanval: Caitlin, Maline, Glen en Vincent 

Verdediging: Fien, Sarah, Babs en Sven 

Reserven: Annelies, Lynn en Dylan 

 

Gelet op de eerdere prestaties, zou dit een haalbare kaart moeten zijn. Loenhout maar met 7 en we 

staan weeral spelers af, in de 1e helft is dit Lynn, in de 2e helft Dylan. 

1 - 0 - inloper Caitlin met steun van Maline 

2 - 0 - korte kans Maline na rebound Glen 

3 - 0 - inloper Sarah met steun van Sven 

4 - 0 - inloper Sven met steun van Babs 

  Rust --------------- 

5 - 0 - strafworp Maline na fout op Maline 

6 - 0 - strafworp Maline na fout van heer op dame 

7 - 0 - korte kans Fien na rebound op shot van Babs (of andersom) 

 

Een dik verdiende overwinning van onze scholieren. Door de winst van Hoevenen, die nog steeds 

ongeslagen waren en de nederlaag van Leuven A, staan we nu voorlopig 2e. Er blijkt nog altijd geen 

systeem te zijn in het systeem dat men hanteert voor het bepalen van de volgende wedstrijd, maar in 

ieder geval laten ze de 2 hoogst geplaatste ploegen, Hoeven en ASKC, tegen elkaar spelen op veld 1. 

We beschouwen dit dan zelf maar als de finalewedstrijd. 

 

Wedstrijd 5  -  Hoevenen - ASKC   1-2 

Aanval: Caitlin, Maline, Glen en Dylan 

Verdediging: Fien, Babs, Sarah en Sven 

Reserven: Annelies, Lynn en Vincent 

 

We maken ons klaar voor de clash tegen het ongeslagen Hoevenen.  

1 - 0 

1 - 1 - ver shot van Maline 

1 - 2 - shot sarah na pas van Sven 

  Rust --------------- 

In deze wedstrijd spelen we zéér sterk en volwassen korfbal. We spelen de bal goed rond, bouwen de 

kansen rustig op en nemen enkel de goede kansen met een dik verdiende overwinning als resultaat. 

 

We eindigen samen met Hoevenen en Leuven A met 1 verlieswedstrijd op een gedeelde 1e plaats en 

komen 1 doelpunt te kort om  écht 1e te zijn. Hieronder de top-10 
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1 Hoevenen 5 4 1 0 25 7 18 8 3,571 

2 Leuven A 5 4 1 0 30 12 18 8 2,500 

3 ASKC  5 4 1 0 24 7 17 8 3,429 

4 Lubko  5 3 1 1 25 16 9 7 1,563 

5 Kapellen 5 3 1 1 12 13 -1 7 0,923 

6 Putse B  5 3 2 0 18 13 5 6 1,385 

7 Geelse  5 2 2 1 17 16 1 5 1,063 

8 Vobako B 5 2 2 1 11 14 -3 5 0,786 

9 Leuven B 5 2 3 0 6 12 -6 4 0,500 

10 RKC  5 2 3 0 16 31 -15 4 0,516 

 

 Na enkele wijzigingen, worden we uiteindelijk ingedeeld in 2e klasse GR II A met Hoevenen, Lubko en 

Geelse. Hoe de rest van de competitie verloopt na deze 6 wedstrijden, is voor mij alsnog een raadsel. 

Maar dat zien we dan wel na de zaalcompetitie. 

Nu eerst 6x knallen en vooral uitgaan van onze eigen sterkte, we hebben bewezen dat dit succesvol 

kan zijn. 

 

Juniorennieuws 
 

- 28/09/2013 Beker van België: ASKC – Hoevenen (uur niet gekend) 
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Kernnieuws 
 

- 11/09/2013: Beker van België: Technico – ASKC 07-15 

- 18/09/2013: Beker van België: ASKC – Voorwaarts  09-24 

 

WEDSTRIJDVERSLAG    A ploeg    A.S.K.C.  -    Ganda    21  -  12 

 

Aanval           =   Sten  -  Jimmy  -  Leen  -  Stephanie 

Verdediging  =   Bram  -  Glenn  -  Melissa  -  Kristen 

Ingevallen     =     

Scheidsrechter  :  Geoffrey  (goede leiding) 

Grensrechter     :  Johan       

 

Doelpunten 

0 – 1 Strafworp Ganda heer  (fout Bram) 11 – 8 Shot heer   (Sten) 

1 – 1 Shot Sten 12 – 8 Shot Kristen 

1 – 2 Strafworp Ganda  heer  (fout Jimmy) 12 – 9 Shot heer  (Glenn) 

2 – 2 Inlegger Kristen  Wissel Sarah ipv Leen 

3 – 2 Shot Sten 13 – 9 Vrijworp ASKC  Jimmy 

4 – 2 Shot Sten  Strafworp Ganda heer gemist (fout Sten) 

4 – 3 Shot heer (Jimmy) 14 – 9 Shot Melissa 

4 – 4 Shot heer (Jimmy) 15 – 9 Inlegger Kristen 

5 – 4 Shot Jimmy 16 – 9 Shotje Sarah 

6 – 4 Shot Jimmy 17 – 9 Shot Sten 

7 – 4 Strafworp ASKC  Kristen (fout op Bram) 17 – 10 Shot heer  (Jimmy) 

7 – 5 Shot heer (Jimmy) 17 – 11 Shot heer (Sten) 

8 – 5 Shot Sten  Vrijworp Ganda heer gemist 

9 – 5 Shot Jimmy 18 – 11 Inlegger Sten 

9 – 6 Strafworp Ganda heer  (fout Stephanie)  Vrijworp ASKC  Jimmy gemist 

10 – 6 Shot Kristen  Vrijworp ASKC  Jimmy  gemist 

10 – 7 Shotje heer  (Glenn) 19 – 11 Inlegger Jimmy 

11 – 7 Shot Jimmy 19 – 12 Doorloper dame  (Sarah) 

  20 – 12 Inlegger Bram 

   Wissel  Tom ipv  Sten 

  21 – 12 Shot Stephanie 

   Wissel  Werner ipv Bram 

 

Onze eerste winstpunten zijn binnen. Tot iets meer dan een kwartier bleef Ganda mee de score 

bepalen en ging de wedstrijd gezapig over en weer. Tot ASKC voor eerste keer een kloof kon slaan, die 

Ganda eigenlijk niet meer kon dichten. Het was een degelijke wedstrijd van de rood/blauwen en er 

werd met overleg en aandacht gebald. Hopelijk kunnen we dit nog enkele keren zien en kunnen we 

ons misschien eens aan een verrassing hopen tegen één van de hoger genoteerde ploegen en 

zodoende misschien ergens belangrijke punt(en) mee snoepen. Deze kunnen van belang zijn in de 
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eindafrekening op eind van de veldcompetitie. Maar toch moeten we Ganda niet onderschatten. 

Deze zijn ook aan het bouwen met een verjongd team en hebben dezelfde kwaliteiten als ons eigen 

team. Het zal voor alle ploegen hard werken en labeur worden en dit het ganse seizoen lang. Maar 

wat ik gezien heb de laatste twee wedstrijden is dat er toch nog potentie zit in ASKC. Het belangrijkste is 

dat men er zelf in geloofd en dat de coach het geloof zeker iedere week goed moet meegeven aan 

zijn team. Hoe moeilijk het soms kan zijn. Hopelijk hebben onze dames wat opgelet bij de wedstrijd van 

onze reserven: dames kunnen ook belangrijk zijn in de afwerking. Het zal niet steeds zo makkelijk gaan 

maar we moeten met z’n allen daar zeker aan werken zodat het doelgevaar van iedereen uit het 

speelvak kan komen en niet enkel van onze spitsen. Ook vandaag een goed woordje voor onze 

supporters: positieve geluiden en steeds achter hun team. Gelieve daar ook te denken als er eens 

moeilijke matchen zijn, daar zijn de supporters dan nog harder nodig dan bij winnende wedstrijden. 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAG    B ploeg   A.S.K.C.  -    Ganda   9  -  9 

 

Aanval           =   Serge  -  Evelyn  -  Bert  -  Sandy 

Verdediging  =   Birgit  -  Sarah  -  Tom  -  Werner 

Ingevallen     =    Mike ipv  Bert 

Scheidsrechter  :  Kurt   (sobere, goede leiding) 

 

Doelpunten 

0 – 1 Strafworp Ganda heer  (fout Birgit) 4 – 5 Shot heer  (Werner) 

 Strafworp ASKC gemist Serge (fout op Bert) 5 – 5 Shot Serge  

1 – 1 Shot Evelynn  Strafworp Ganda gemist  (fout Serge) 

2 – 1 Shot Birgit 5 – 6 Inlegger heer  (Serge) 

2 – 2 Strafworp Ganda heer  (fout Bert)  Wissel Mike ipv Bert 

3 – 2 Shot Sandy 5 – 7 Shotje heer 

3 – 3 Shot heer  (Werner) 6 – 7 Shot Sandy 

4 – 3 Strafworp ASKC  Tom  Strafworp ASKC gemist Serge 

4 – 4 Inlegger  heer  (Serge) 6 – 8 Shot heer (Werner) 

 Strafworp ASKC gemist Bert 7 – 8 Shot Birgit 

 Strafworp Ganda gemist  (fout Werner) 7 – 9 Strafworp Ganda  heer 

  8 – 9 Shot Evelynn 

  9 – 9 Shotje Serge 

 

Vandaag een reserve team gezien dat minsten voor de helft beter was dan vorige week. Men speelde 

voor elke morzel grond en we speelden ook beter samen speelde dan tegen Borgerhout/Groen Wit. 

Dus kan men eigenlijk al zeggen dat ons team vorige week een kleine off-day hadden en dat het nu 

enkel stijgende lijn beter kan worden. 

Ook valt wel op dat we veel strafworpen hebben gemist en op zich is dat een spijtijge zaak. Een vrije 

kans zomaar de nek opwringen is niet zo goed. Toch hebben we er steeds voor blijven vechten om de 

punten bij ons te houden. Maar was het toch niet zo makkellijk. Ganda speelde toch vrij hard en soms 

enkelen op randje van de sportieveteit. Toch had Kurt de teugels vrij goed, maar kort in de hand en 

werd de wedstrijd iets rustiger en konden beide ploegen de match goed en veilig verder afwerken. 
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Toch wil ik even opmerken dat er soms wat reactie langs de lijn was, die er soms wat over is en dat men 

beter eens eerst goed nadenkt voor men commentaar geeft. Het is nooit prettig om een wedstrijd te 

leiden/lijden en zeker niet als het je eigen team zal zijn. Toch heeft de scheidsrechter de wedstrijd goed 

gefloten en dit zonder al teveel problemen. Als je dan toch voortgaat, hoor je bij de wedstrijd van ons 

1ste team niet de minste commentaar naar de scheidsrechter toe en dit zowel van spelers als van 

supporters niet.  

Nog even iets anders: hopelijk worden er conclusie getrokken door iedereen en dat we kunnen zien 

dat onze dames wel degelijk kunnen scoren. Als je het lijstje overloopt hebben onze dames het goed 

gedaan. Hopelijk trekken we volgende week deze positeve lijn door en kunnen we een mooie reeks 

neer zetten. Go for it ASKC 

 

Gewestelijke nieuws  
 

- Momenteel geen nieuws 

 

Recreantennieuws 
 

- 21/09/2013: 15u00 Catba - ASKC 

- 28/09/2013: training of tornooi AKC 

- 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 

- 30/11/2013: training 

- 07/12/2013: training 

- 14/12/2013: training 

 

Bericht aan de supporters 
 

"Supporters, 

Reeds enkele jaren zijn we bezig om ASKC op de korfballandkaart te krijgen. En 

voorlopig zijn we goed bezig. Onze kern heeft zich na een jaartje 2
e
 klasse glansrijk 

terug naar eerste klasse geknokt, onze junioren meten zich met de beste teams uit België, 

de scholieren hebben onlangs een mooie 2
e
 plaats gehaald op het nevenreekstornooi, 

onze kadetten zijn nog volop in de running voor de A-reeks, en bij de pupillen, miniemen 
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en kriebelaars zit nog een hoop talent te wachten. Allemaal positief nieuws, zou je zo 

zeggen… 

Hebben ze dit enkel aan zichzelf te danken? Nee, uiteraard niet! 

De trainers doen hun best om het beste uit de ploegen te halen, er wordt hard en veel 

getraind, op alle niveaus, maar geen ploeg wint zonder supporters! Het zijn zij die ons 

extra motiveren om een stapje meer te doen tijdens de match, die ervoor zorgen dat we 

dat tikkeltje meer kunnen en die ervoor zorgen dat we week na week boven onszelf 

kunnen uitgroeien. 

We vinden het daarom fantastisch dat we elk weekend op zoveel supporters kunnen 

rekenen. Jammer genoeg komt het voor dat supporters zich meer bezighouden met 

scheidsrechters en de andere ploeg in plaats van hun eigen ploeg naar de overwinning 

te juichen, zoals bijvoorbeeld onlangs tijdens de wedstrijd op Borgerhout/GW. Niet 

enkel werd de scheidsrechter meermaals persoonlijk bekritiseerd, ook de spelers kregen 

ervan langs. Ok, laten we eerlijk zijn, het was een harde wedstrijd. En in het heetst van 

de strijd roepen we wel eens iets wat misschien te grof is. Maar dit was ASKC-

onwaardig. De scheldtirades aan de zijlijn zorgen er niet voor dat de spelers beter gaan 

spelen, integendeel… Laten we zorgen dat ASKC gekend blijft voor hun trouwe en 

positieve supporters. 

Schreeuw jullie eigen team naar de overwinning, laat jullie horen, en zorg ervoor dat 

alle ploegen zullen weten dat ASKC de beste supporters heeft!! 

Wij rekenen op jullie! 

De kern"  

 

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

- De vriendjesdag 

- Nationaal cadettentornooi 

 

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). 
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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. 

 

ASKC in korfbalkrant 
 

Pre-Selectie Nationale U19 

 

Speelsters 

 

Lauren Denis (Voorwaarts), Enya Michielsen (Sikopi), Stien Reyntjens (Kwik), Ellen Saey (ASKC), Saar Seys 

(Floriant), Lien Van Damme (Floriant), Sofie Vercauteren (Voorwaarts), Morane Verhoeven (Meeuwen), 

Amber Wuyts (Kwik), Sany Zakeriesen (Riviera). 

 

Spelers: 

Brent Struyf (Boeckenberg), Matthias Artemieff (Kwik), Joren Boeve (Leuven), Jordan de Vogelaere 

(DeetosSnel), Tijs Geens (Putse), Kobe Neyens (Leuven), Syme Smidts (Meeuwen), Jef Vervliet ( 

Meeuwen), Lars Courtens (Floriant), Jens Vogels (Voorwaarts). 

 

Proficiat Ellen! 

 

ASKC boekt eerste winst 

dinsdag 17/09/2013 - 08:57 

 

Een vier - puntenwedstrijd in 1ste Klasse A op het Schotense Sportpark “De Zeurt” tussen ASKC en de 

rechtstreeks concurrent het Gentse Ganda. ASKC won riant met 21-12. 

 

Ganda’s pr-man Luc Van Laere: “Om een betere uitgangspositie te krijgen in eventuele barrage 

wedstrijden op het einde van het seizoen was het nuttig deze wedstrijd te winnen. De wedstrijd startte 

gelijk opgaand tot 4 – 4. ASKC begon toen aan een hoog percentage af te werken. Dit kon niet van 

Ganda gezegd worden. Zes korte kansen en een strafworp werden de nek om gewrongen. Ruststand 

11 – 8 voor ASKC. Trainer Eric Wauters trachtte de bakens nog te verzetten door Roeland De Vulder en 

Tom Bourguillioen in te brengen aan rust doch nog een staaltje goed afwerken van ASKC deed de 

score nog oplopen tot 21 – 11 eindstand”. 
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“Coach Wauters beseft dat hij deze jonge ploeg mentaal sterker moet maken en de scorende mensen 

het nodige vertrouwen moet bij brengen”. 

 

Tom Mertens en ASKC boeken eerste succes 

 

Ganda, nog zonder Marianne Franck en met Tom Bourguilioen en Roeland De Vulder op de bank 

kreeg in hun 2de aanval wel meteen een stip door het te gretig verdedigen van de thuisploeg die het 

ook omzet 1-0. De 1-0 werd meteen gecounterd door Sten Heylen, het geen een voorsmaakje was voor 

wat zou volgen, met nog een te gemakkelijke weg gegeven stip kwam Ganda terug op voorsprong 1-

2, dit zou de laatste keer zijn dat Ganda op voorsprong stond. Kristen Vermeiren maakte snel gelijk en 

2x keer Sten Heylen zorgde voor de eerste kloof. 

 

Zoals gebruikelijk voor Gentse ploegen bleef Ganda vechten voor hun kansen en maakte ze 4-4. Hierna 

liep de thuisploeg langzaam maar zeker weg van Ganda, door prima spitswerk van Sten Heylen en 

Kristen Vermeiren en dominant reboundwerk van Jimmy Van de Velde en Bram De Man. 

 

Ruststand 11-7 

 

Tijdens de rust kwamen zowel Roeland De Vulder als Tom Bourguillioen in de ploeg bij Ganda om het tij 

te doen keren, Ganda scoorde vrijwel meteen de 11-8 maar Kristen Vermeiren counterde in de 

daaropvolgende aanval. Ganda klampte nog 1 keer aan tot 12-9 maar daarna was het enkel en 

alleen ASKC dat de klok sloeg. In de resterende 31 minuten scoorde Ganda nog maar 4 keer en bij 

ASKC viel er niemand stil. Een verdiende overwinning voor ASKC die de nul van het bord hebben 

gekregen en kunnen voort bouwen op het eerste “succesje” van het seizoen. 

 

Zij die scoorden voor ASKC: Sten Helyen 6, Jimmy Van de Velde 6, Stephanie Danssaert 1, Sarah 

Verstralen 1, Bram De Man 1, Melissa Naumann 1, Kristen Vermeiren 5 

 

Clinics 
 

Meer informatie op http://www.korfbal.be/beta/Opleiding  

- 28/09/2013: start Scheidsrechter D Retie 

- 23/09/2013: clinic verenigingsscheidsrechter 

- 01/10/2013: clinic shotklok / wedstrijdklok 

- 05/10/2013: Positief Coachen te Ago Aalst 

- 12/10/2013: Inspiration Day 

- 22/10/2013: Trainer B 

- 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.  

 

  

http://www.korfbal.be/beta/Opleiding
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Clinic schotklok en wedstrijdklok 2013-2014 
Samenwerking CvW-COK 

 

Doelgroep: Alle verenigingen 

 

Schotklok 

Opfrissen reglementering – introductieopleiding nieuwe schotklokkers 

Wanneer: 1/10/13 19u30 - 22u 

Locatie: Bondsgebouw 

Lesgever: Guy Vandenberghe 

 

Wedstrijdklok 

Opfrissen reglementering – introductieopleiding nieuwe wedstrijdklokkers 

Wanneer: 1/10/13 19u30 - 22u 

Locatie: Bondsgebouw 

Lesgever: Werner Van der Meulen 

 

Inschrijven via website - Opleidingen 

 

Foto’s schotklok- en wedstrijdkloklicentie worden daar dan ook gemaakt. 

Denk er aan, zonder geldige licentie kan U deze functies niet uitoefenen. 
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Uitslagen 
 

Zondag 15/09/2013 

Boeckenberg 5 ASKC 5 16-06 

ASKC 4 Scaldis 3 08-17 

ASKC 3 Spartacus 3 14-09 

ASKC 2 Ganda 2 06-14 

ASKC reserven Ganda reserven 09-09 

ASKC  Ganda 21-12 

 

Wedstrijdkalender veld 
 

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

programmatie op www.korfbal.be (HPV17, HPV18, HPV19, WV06, WV07) 

 

Zaterdag 21/09/2013 

15:30  Kwik A ASKC (junioren) 

 

Zondag 22/09/2013 

09:45 ASKC 5  Borgerhout/GW 5 

10:30 Lubko ASKC (scholieren) 

11:00 Mercurius ASKC (cadetten) 

11:00 AKC 4  ASKC 4 

12:40 ASKC 2 Vobako 2 

14:00 ASKC reserven Vobako reserven 

15:30 ASKC Vobako 

 

Zondag 29/09/2013 

09:45 ASKC Hoevenen (scholieren) 

09:45 ASKC 4 Borgerhout/GW 3 

09:45 Kwik 4  ASKC 5 

11:00 ASKC Hoevenen A (junioren)  

12:40 Riviera 2 ASKC 2 

14:00 Riviera reserven ASKC reserven 

15:30 Riviera ASKC 

 

http://www.korfbal.be/
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Zaterdag 05/10/2013 

15:00 AKC A ASKC (cadetten) 

 

Zondag 06/10/2013 

09:45 ASKC  Geelse (scholieren) 

09:45 ASKC 5 Mercurius 3 

09:45 Voorwaarts 4 ASKC 4 

11:00 ASKC Meeuwen A (junioren) 

11:00 Voorwaarts 3 ASKC 3 

12:40 ASKC 2 Temse 2 

14:00 ASKC reserven Temse reserven 

15:30 ASKC  Temse 

 

Zaterdag 12/10/2013 

14:30 ASKC  Mercurius (cadetten) 

 

Zondag 13/10/2013 

09:45 ASKC Lubko (scholieren) 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 



 

 

PAGINA 19 ASKC-NIEUWS 

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 
 

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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9° KWIS  
DE 

DUVELSTAPPERS 
 
Wanneer : 16 november 2O13 
 
Waar : cafetaria Verblijfs- Recreatiepark  
 ‘Dennenbad’ Schoten 
 Kempensedreef 24 
 2900 Schoten 
 

Begin: deuren open om 19.00 uur 
 aanvang kwis 20 uur stipt 
 
Inschrijving bij Pascal Bracke op het e-
mailadres: pasingbo@skynet.be en na betaling 
van 20 Euro per ploeg op rekeningnummer BE72 
9794 2931 3416 met als mededeling de 
ploegnaam. 
 
Max. 4 personen per ploeg. 
Wees er tijdig bij.  Aantal inschrijvingen 
beperkt. 


