
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende evenementen  
 

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 
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Kriebelnieuws 
 

Nu we 2 lessen ver zijn wordt het stilaan duidelijk met hoeveel enthousiastelingen we deze sessie zullen 

zijn.  Er zijn momenteel 58 kinderen ingeschreven voor de bewegingsschool, wat vrij veel is.  Uiteraard 

zijn niet alle kindjes elke week aanwezig, maar toch blijft het een groot aantal. Om alles vlot te laten 

verlopen (een uur is immers snel voorbij) herinner ik jullie graag nog even aan onze afspraken. 

(Jullie vinden ze uiteraard ook terug op onze webstek http://www.askc.be/de-kriebelaars-3-5jr.html) 

 

 Gelieve goed op tijd te komen zodat jullie kindje elke week een stickertje met zijn/haar naam 

aan onze tafel kan krijgen, de les zelf begint om 9u30 stipt. Kijk even na of de gegevens op het 

stickertje correct zijn aub. 

 Ga nog even met je kindje naar de wc (bovenaan de trap aan de inkom of in de kleedkamer) 

zodat de begeleiders zich tijdens de training hier niet mee moeten bezighouden (en zich 

kunnen concentreren op de spelletjes) 

 Schoenen met witte zolen (of sportschoeisel) die ENKEL binnen gedragen worden kunnen de 

kinderen aandoen in de inkomhal of in de ‘afzetzone’. Let erop dat bij regenweer of 

sneeuwval deze ruimte geen stort wordt. 

 De gaanderij en/of tribune zal geopend zijn voor ouders die willen blijven kijken, evenals de 

cafetaria. Alles bevindt zich op de eerste verdieping. 

 Ouders worden gevraagd hun kindje af te zetten aan de zaal en deze (+ de’ afzetzone’) 

vanaf 9u30 te verlaten. 

 Er blijven steeds mensen van ons aan de tafel (inkom) zitten zodat jullie zeker kunnen zijn dat er 

geen kindjes toevallig zouden buitenlopen. Mocht er een probleem zijn en u bent niet in het 

gebouw dan hebben wij uw gsm nummer (zie inschrijvingsfiche) 

 Omkleden doe je in de kleedkamer, meestal is dat kleedkamer 5 en/of 6, maar dit hangt uit 

aan de inkom of je kan het ons altijd vragen. 

 

Op deze website vinden jullie ook foto’s (www.askc.be/fotos.html) terug van de kriebelaars.  Af en toe 

nemen wij tijdens de les foto’s van jullie kinderen in actie. We proberen elk kind in beeld te brengen en 

niemand te vergeten. Wie echter niet wil dat er van zijn/haar kind foto’s genomen worden kan mij dat 

uiteraard per kerende laten weten. 

 

Per kalenderjaar betaalt je ziekenfonds een deel van je lidgeld van de sportclub terug. Wij bezorgen 

jullie de nodige papieren rond les 4. Wie zijn ziekenfonds nog niet opgaf kan dat alsnog doen aan de 

tafel. Uiteraard moet je wel eerst het lidgeld van 30euro betaald hebben J  (Ter info: OZ 15euro, CM 15 

euro, Voorzorg 12,50euro per kind) 

 

Hebben jullie zelf nog opmerkingen of vragen? Stel ze gerust aan de tafel aan Bart of Kurt, of stuur een 

mailtje per kerende aan mezelf. 

 

Groetjes 

Leen en het kriebelteam 



 

 

PAGINA 3 ASKC-NIEUWS 

Miniemennieuws 
 

Wriemeldagen 

28/09/2013 Smurfenwriemeldag te Appels 

05/10/2013 van 14u00 tot 16u00 op Rijko 

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 

 

Pupillennieuws 
 

Pupillenspeelgelegenheid 

28/09/2013 van 14u00 tot 16u00 op RKC 

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

26/10/2013 van 14u00 tot 16u00 op ASKC 
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Verslag Nationaal Pupillentornooi 

Zaterdag 21 september gingen we met onze enthousiaste pupillen naar het nationaal tornooi. En dat ze 

enthousiast zijn, hebben ze zeker bewezen. Ze stonden er bijna allemaal een kwartier te vroeg! Terwijl 

we vorig jaar geen pupillenploeg konden maken doordat we maar 3 spelertjes hadden, hebben we dit 

jaar op het laatste moment nog een extra ploegje moeten inschrijven, omdat ze anders amper zouden 

kunnen spelen. 

Aangekomen op meeuwen zagen we al meteen een super leuk springkasteel staan, dat natuurlijk al 

direct uitgetest moest worden. Dit gaf ons (de trainers) de kans om rustig het programma te overlopen 

en de ploegjes samen te stellen.  

Deze 2 ploegjes hebben 3u lang alles gegeven om te laten zien dat ze er klaar voor zijn om het ‘echt 2-

vakken korfbal’ te spelen: 

  

ASKC 1: Zita, Anouk, Hanne, Karen, Senne, Lars, Stef en Arne. 

ASKC 2: Mey Lien, Jolien, Manya, Axl, Maarten, Koen, Jappe, Jetse en Mats 

Pina was er ook bij, maar al bij de opwarming bleek ze teveel last te hebben van haar voet. Veel 

beterschap Pina en hopelijk zien we u snel terug op de trainingen! Ook Manya was gekwetst (was 

onder haar fiets gaan zitten in plaats van erop ), maar doordat Koen het laatste wedstrijdje weg 

moest, hebben we haar snel klaargestoomd met een privé-opwarming zodat we toch volledig konden 

aantreden. Ook merci aan Mats die ons wilde aanvullen! 

Het was een zeer goed gevuld programma met afwisselend wedstrijdjes en andere activiteiten. 

Allebei onze ploegjes hadden steeds op dezelfde moment match, dus voor de verslagen hiervan 

hebben we wat hulp van de al even enthousiaste ouders gekregen. 

ASKC1 – Ago Aalst: We verloren deze wedstrijd met 3-0. We moesten nog wat wakker worden. Vooral 

Anouk en Zita hadden vrij veel kansjes, maar konden deze niet afwerken. 

ASKC2 – Appels: Na enkele goede aanvallen scoort Jetse met een shot: 1-0.  Appels scoort even later 

ook, maar er was een spelertje mee naar het andere vak gelopen, dus  de goal werd afgekeurd. In ons 

aanvalsvak zagen we nog mooie acties, waaronder een inloper van Jappe, maar deze wilden er niet 

in. Uiteindelijk kan Jetse nog een shotje scoren: 2-0. Na de functiewissel Heeft het tweee aanvalsvak 

ook mooie kansen en proberen ze goed in te lopen. Uiteindelijk scoort mey Lien de 3-0 na een mooie 

pas van Axl.  

 

Nu mochten we tegen elkaar tchoukballen, eigenlijk gewoon korfbal, maar dan met 

trampolinegoaltjes i.p.v. korven. Daarna kon ASKC1 gaan hockeyen en mocht ASKC2 op de 

supercoole springkasteelbaan. Arne vond de hockey blijkbaar zo leuk dat hij al bijna van sport wilde 

veranderen, blijf toch maar korfballen hoor Arne ! Na zich hierin volledig uitgeleefd te hebben was 

het tijd voor een welverdiende pauze en eventjes terug rustig worden om opnieuw te gaan korfballen. 

ASKC1 – Temse:  Dit was een hele goede tegenstrever met maar 1 meisje, wat het voor ons niet 

gemakkelijk maakt. Onze meisjes staan goed hun mannetje, maar een goede aanval opzetten wordt 

ons heel moeilijk gemaakt door de druk van de tegenstrever. We verliezen met 4-0. 

ASKC2 – Voorwaarts: 2 ploegjes die aan elkaar gewaagd zijn met toch de betere kansen voor ons. 

Enkel goed opletten met de passing: we lopen snel en veel en geven onze passen hierdoor te vaak 

recht in de handen van de tegenstrever. De inzet is super, enkel bij de passing iets meer rust! Hier komt 

uiteindelijk wel een goal van Mey Lien uit voort. Dus we winnen ook deze wedstrijd, met 1-0. In het 

andere vak zagen we enkele spectaculaire onderscheppingen van Jetse en Mats. 
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Nu kon ASKC1 eindelijk op het springkasteel en ging ASKC2 hockeyen. 

De laatste wedstrijdjes: 

ASKC1-Kwik: Ook dit wedstrijdje werd verloren, met 2-0. Maar we speelden al beter rond en maakten 

het Kwik heel moeilijk om te scoren. We hadden toch een goaltje verdiend, want er waren enkele 

goede kansen. 

  

ASKC2 – Mercurius/Hoboken: Ook ons tweede ploegje verliest nu. Het werd 4-0 voor de sterke ploeg uit 

Hoboken. Het eerste vak heeft zeer goed verdedigd! Na de wissel krijgt het tweede vak snel 2 goaltjes 

tegen door de sterke tegenstrevers die van ver kunnen gooien en goede passen geven. Nadien krijgen 

we nog 2 korven tegen doordat we de hoofden laten hangen. Vergeet niet: onze pupillen zijn bijna 

allemaal eerstejaars, dus dat de tegenstrever af en toe sterker is niet meer dan normaal. Gewoon zelf 

erin blijven geloven en steeds ons best blijven doen, ook al staan we achter is de boodschap! 

Hierna was het al tijd voor de prijsuitreiking, omdat iedereen goed was, kregen alle pupillen een 

medaille. Een leuke afsluiter van een zeer tof tornooi. Meeuwen had zelfs hun mascottes 

opgetrommeld en deze vogels waren zeer in trek bij alle pupillen, zeker als ze eventjes mee kwamen 

opwarmen. 

Wij zien het nog volledig zitten dit jaar, hebben al veel goede dingen gezien en als jullie met zoveel 

enthousiasme en inzet blijven spelen, gaan we nog leuke matchen hebben. Toch ook een extra 

vermelding voor Koen, die na 2 trainingen, toch al goed zijn plan wist te trekken tijdens de wedstrijd! 

 

Cadettennieuws 
 

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

 

Scholierennieuws 
 

- Momenteel geen nieuws 

 

Juniorennieuws 
 

- 02/10/2013 Beker van België: ASKC – Hoevenen om 20u00 

 

Kernnieuws 
 

WEDSTRIJDVERSLAG  BvB    A ploeg   A.S.K.C.  -    Voorwaarts    9  -  24 

 

Aanval           =   Tom  -  Werner  -  Sarah  -  Stephanie 

Verdediging  =   Leen  -  Melissa  -  Bram  -  Sten 

Scheidsrechter  :  Inge Bekaert 

Grensrechter     :  François Heyrman 
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Doelpunten 

0 – 1 Shot  dame   (Melissa) 5 – 14 Shotje  Bram 

 Strafworp  Voorwaarts  gemist  heer 5 – 15 Shot heer   (Tom) 

0 – 2 Doorloper dame  (Melissa) 5 – 16 Shot dame  (Sarah) 

0 – 3 Shot heer  (Werner) 5 – 18 Vrijworp dame  (Leen) 

1 – 3 Doorloper Melissa 6 – 18 Shot Bram 

1 – 4 Inlegger heer  (Sten) 7 – 18 Strafworp ASKC  Sten 

1 – 5 Inlegger heer  (Sten) 7 – 19 Shot dame  (Melissa) 

2 – 5 Shotje Melissa  Wissel  Evelynn ipv Sarah 

2 – 6 Inlegger heer  (Tom) 8 – 19 Strafworp ASKC  Tom 

2 – 7 Shot heer   (Sten)  Vrijworp Voorwaarts  gemist 

2 – 8 Shot dame  (Leen) 8 – 20 Shot heer   (Werner) 

2 – 9 Shot heer  (Tom) 9 – 20 Strafworp ASKC  Tom 

2 – 10 Inlegger dame  (Sarah) 9 – 21 Inlegger heer  (Bram) 

3 – 10 Shot Tom  Wissel  Serge  ipv  Bram 

3 – 11 Shot heer  (Sten)  Wissel Sandy  ipv  Melissa 

3 – 12 Shot heer  (Werner) 9 – 22 Strafworp Voorwaarts heer 

4 – 13 Strafworp ASKC  Sten 9 – 23 Shot heer  (Werner) 

4 – 14 Shot dame  (Leen) 9 – 24 Shot dame  (Sandy) 

 

 

Vandaag les gekregen in efficiëntie en afwerking op de korte kansen onder de korf. 

Vanaf de aanvang was het Voorwaarts dat er meteen de druk opzette en met vrij mooi passingspel 

aan hoog tempo ASKC in een wurggreep nam. Ze konden al vlug een kloofje slaan en dat we dit 

eigenlijk zeker niet konden dicht lopen was door de ook hoge druk opgelegd op de man/vrouw met 

de balbezit. Toch konden we af en toe eens tegenprikken. Maar we waren zeker geen gevaar voor het 

Voorwaarts. Deze speelden een stevig wedstrijd en zeker op een deftig niveau. Dit zwakte af nadat de 

weergoden de hemelsluisen hebben opgezet en het moeilijker was om een betere balbehandeling en 

ook de koude mag men zeker niet vergeten. Met af en toe eens een doelpunt van ons team toch was 

het Voorwaarts die na een doelpunt precies dit counterden met het plaatsen van een kloofje. Ons 

team heeft zijn best gedaan maar hier was vandaag en zeker de eerste twintig minuten efficentie 

bealngrijk en afwerking van die korte kansen. Daar zouden zelf beter op moeten werken of laten 

zeggen afwerken. Want daar laten we soms toch wat liggen. Maar dat zal wel loslopen en kunnen 

dergelijke wedstrijden meer druk zetten op de tegenstander. Hopelijk liggen onze speler en speelsters 

niet te lang wakker van deze wedstrijd. Voor ons is het belangrijker dat we de competitie kunnen 

uitspelen en in de zelfde reeks kunnen blijven en daar zal met z’n allen aangewerkt moeten worden. En 

dan bedoel ik niet enkel de team(s) maar ook alle geledingen van de vereniging van klein naar groot 

en ook met de nodige steun van ons supporters die er toch elke week staan. 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAG     A ploeg   A.S.K.C.  -    Vobako    17  -  14 

 

Aanval           =   Sten  -  Jimmy  -  Sarah  -  Stephanie 
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Verdediging  =   Bram  -  Werner  -  Melissa  -  Kristen 

 

Scheidsrechter  :  Robin De Backer  (sobere leiding) 

Grensrechter     :  Franky Logiest 

 

Doelpunten 

0 – 1 Doorloper heer  (Bram) 11 – 10 Shot dame  (Kristen) 

1 – 1 Shot Jimmy  Vrijworp Vobako dame  gemist 

2 – 1 Doorloper Melissa 12 – 10 Shot Stephanie 

2 – 2 Shot dame  (Sarah) 13 – 10 Strafworp ASKC  Kristen  (fout op Werner) 

3 – 2 Shot Sten 14 – 10 Vrijworp ASKC  Kristen 

4 – 2 Vrijworp ASKC  Jimmy  Vrijworp Vobako  dame  gemist 

4 – 3 Shot dame  (Sarah) 14 – 11 Strafworp Vobako  heer 

 Vrijworp ASKC  Kristen gemist 15 – 11  Shot Sarah 

5 – 3 Shotje Bram  (goeie pas Werner  - mooi uitgespeeld) 16 – 11  Shot Melissa 

5 – 4 Shot heer  (Werner)  Strafworp Vobako gemist  (fout Sarah) 

6 – 4 Shot Jimmy  Vrijworp ASKC  Kristen  (fout op Melissa) 

6 – 5 Shot dame  (Sarah) 16 – 12 Shot dame  (Sarah)  

6 – 6 Shot dame  (Sarah) 16 – 13 Shot dame  (Kristen) 

6 – 7 Strafworp Vobako heer  (fout Melissa) 17 – 13 Vrijworp ASKC  Jimmy 

7 – 7 Shot Stephanie  Strafworp Vobako dame  gemist  (fout Sten) 

8 – 7 Shot Kristen 17 – 14 Strafworp Vobako  dame  (fout Sarah) 

9 – 7 Shot Kristen 

9 – 8 Vrijworp Vobako dame  (Melissa) 

10 – 8 Strafworp ASKC  Sten 

10 – 9 Shot heer  (Sten) 

11 – 9 Doorloper Melissa 

 Vrijworp ASKC  Jimmy  gemist 

 

Ons team gaat voort op de elan van vorige zondag en kan wederom met winst afsluiten. Het was een 

aangename wedstrijd met twee ploegen die gingen voor de overwinning. De eerste helft ging het 

gelijk op en was het ASKC dat de rust in ging met een twee punten kloof en deze eigenlijk niet meer af 

gaf. Vandaag weer een team gezien dat ervoor ging en die ook wat geleerd heeft uit de fouten van 

de vorige wedstrijd(en). Betere opstelling onder korf en ook het voorspelen werd dit zeer goed 

uitgevoerd. Vandaag kan ik zeker bevestigen dat Werner dat heel goed heeft gespeeld en vele ballen 

zo heeft afgesnoept van zijn tegenstander. Als we dit nog enkele wedstrijden kunnen bespelen en 

uitbuiten kan men wel eens op tijd gered zijn en kunnen we nog relaxer gaan spelen en zelfs genieten 

van de wedstrijd(en). Maar dat is al spreken in de toekomst eerst moeten we nog enkele belangrijke 

punten pakken bij onze rechtstreekse concurrenten. Dit zelfs buitenhuis. En wie weet kunnen ergens 

eens punten pakken die we niet hadden gehoopt. Zoals misschien volgende week al tegen Riviera. 

Maar zoals steeds elke wedstrijd is anders en moet gespeeld worden. Toch zie ik nog een zekere 

vooruitgang in deze groep. Daar onze dames ook beginnen te scoren is toch een prachtige zaak. Al 

moeten toch blijven zorgen dat we dit kunnen uitvoeren over ons viertal per vak. Tegenstander heeft 
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dan geen directe oplossing daar het gevaar van gelijk wie kan komen. Doe zo voort, we gaan als 

supporter er zeker voor. Vandaag ook weer een pluim voor de supporters van ASKC. 

 

WEDSTRIJDVERSLAG     B ploeg   A.S.K.C.  -    Vobako  15  -  9 

 

Aanval           =   Serge  -  Evelyn  -  Mike  -  Sandy 

Verdediging  =   Birgit  -  Leen  -  Tom  -  Glenn 

Scheidsrechter  :  Franky Logiest  (sobere leiding- enkele kleine missingen) 

 

Doelpunten 

 Vrijworp ASKC  Serge  gemist  Vrijworp ASKC  Tom  gemist 

 Strafworp ASKC  gemist  Sandy 10 – 6 Inlegger Birgit 

1 – 0 Shot Serge  Wissel Bert ipv Mike 

2 – 0 Inlegger Mike 11 – 6 Shot Serge 

 Wissel Garance ipv Sandy   kwetsuur 11 – 7 Shot heer  (Tom) 

2 – 1 Inlegger dame  (Evelynn)  Vrijworp Vobako heer  gemist 

3 – 1 Shot Tom 11 – 8 Strafworp Vobako heer  (fout Bert) 

3 – 2 Shotje heer  (Tom wissel heren) 12 – 8 Shot Glenn 

3 – 3 Shot heer  (Glenn)  Wissel Aline ipv Garance 

4 – 3 Shot Tom  Vrijworp Vobako  heer  gemist 

4 – 4 Shot heer  (Mike) 13 – 8 Shot Serge 

4 – 5 Strafworp Vobako heer  (fout Glenn) 14 – 8 Shot Serge 

5 – 5 Shot Mike 14 – 9 Shot heer  (Serge) 

5 – 6 Shotje dame  (Garance) 15 – 9 Shot Tom 

6 – 6 Strafworp ASKC  Tom  (fout op Glenn)  

7 – 6 Strafworp ASKC  Serge  (fout op Evelynn)  

8 – 6 Shot Serge  

9 – 6 Shot Tom 

 Strafworp Vobako heer gemist  ( fout Mike)   

 

Vandaag wederom een degelijk team gezien, met de nodige kansen en zelfs ook gemiste kansen. We 

hebben in het begin iets te overdreven gespeeld en was onze passing niet juist. Geen slechte maar 

soms onnodig bepaalde bewegingen te doen. Of zelfs te snel willen spelen waardoor was er wat 

balverlies van ons team. Toch waren de eerste kansen voor ons maar helaas konden we nog niet 

afwerken. Serge moest zich nog wat warm laten draaien en was nog wat van de wijs daar hij als enige 

speler op Vobako stond. Dus deze had al een stress moment gehad en moest er nu van bekoelen. Toch 

was juist hij die de score kon openen en was het Mike die al snel de tweede kon binnen leggen. Dan 

hadden we helaas ook even minder moment met een verlies van Sandy met een kwetsuur. Hopelijk 

evolueert alles rustig en snel en zien we Sandy snel terug op de velden. Daarna was het terug even 

zoeken naar ons ritme maar was het toch Vobako die even de plak zwaaide en rustig de score 

bespeelde en de kloof verkleinde. Maar na iets dan halfweg de wedstrijd nam ASKC  het heft weer in 

handen en konden terug een kloof plaatsen van drietal doelpunten aan de rust. Daarna was het rustig 

de wedstrijd uitspelen en kon ASKC nog zes scoren en Vobako maar drie en hiermee bleven de puntjes 

ook deze week weeral in Schoten en konden we ons voorbereiden op de wedstrijd van 1ste team en 
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hen helpen naar de overwinning te stuwen van op de bank als reserve speler of als supporter. Hopelijk 

kunnen we deze winningmood nog wat aanhouden en kunnen we een mooie reeks neerzetten. 

 

Gewestelijke nieuws  
 

WEDSTRIJDVERSLAG     A.K.C 4  -   A.S.K.C.  4     16 - 11 

 

Hier een kort verslagje van onze 4 op het veld van AKC. 

Daar ik daar ook nog per toeval langs kwam, heb een half time kunnen mee pikken van onze ploeg 

tegen AKC. Het was daar een gezellige over en weer match met de nodige spankracht en duellen die 

gezien mochten worden. En waar we ons zeker niet lieten kennen. Tijdens de ruststand was het gelijk als 

ik het goed begrepen had en was nog alles mogelijk. Toch was het AKC die het laken naar zich toe trok 

en zodoende de wedstrijd met toch iets wat overdreven verschil in cijfers won. Blijf erin geloven dames 

en ook de heren onze winstkansen komen ook nog. En blijf zeker steeds elkaar motiveren en steunen 

ook al valt het soms eens wat moeilijker van de ene week dan de andere. Toch nog veel succes 

gewenst en vergeet niet we trachten al onze gewestelijke teams te volgen. Dit door een zichtbare of 

onzichtbare reporter ter plaatse 
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WEDSTRIJDVERSLAG     A.S.K.C.  5 -    Borgerhout/GW 5     9 - 25 

Aanval           =   Harry – Benny – Marina - Natasja 

Verdediging  =   Ann – Stephanie – Paul – Benny DB 

Scheidsrechter  :  JP 

 

Doelpunten 

0  - 1  Shot heer  2 – 13  Inlegger heer 

0 – 2 Shot heer  2 – 14  Shotje dame 

1 – 2 Shot Ann 2 – 15 Shot heer 

1 – 3 Shotje heer 2 – 16 Shot heer 

1 – 4 Shot heer 2 – 17 Doorloper dame 

1 – 5 Shotje dame 3 – 17 Strafworp ASKC   Benny DB 

1 – 6 Shot heer 4 – 18 Shot Marina 

2 – 6 Shotje 4 – 19 Inlegger heer 

2 – 7 Shot heer 5 – 19 Shot Paul 

2 – 8 Shot heer 5 – 20 Inlegger dame 

2 – 9 Shot heer 6 – 20 Shot Harry 

2 – 10 Inlegger dame 6 – 21 Shot heer 

2 – 11 Shot heer 7 – 21 Shot Benny 

2 – 12 Shot heer 7 – 22 Inlegger dame 

  7 – 23 Shot heer 

  7 – 24 Shot heer 

  8 – 24 Shot Benny DB 

  9 – 24 Shot Marina 

  9 – 25 Shot heer 

 

Vandaag ook onze 5 eens zien spelen en speelden eigenlijk tegen een team dat zeker iets te laag voor 

zijn kunnen staat. Als deze elke week zo’n wedstrijd moeten spelen kan dit ook niet plezant zijn voor 

deze mensen. Ons team deed hun best maar hadden geen oplossing voor de heren lam te leggen. 

Moet ook wel zeggen dat deze op vele momenten vrij konden doelen en dat wij geen druk zette op de 

doelende personen. Ook hadden ze het voordeel van reboundkracht onder de korf. Tevens was 

eigenlijk ook onze passing niet zuiver genoeg om dit Borgerhout/GW uit verband te spelen. Toch ben ik 

blij dat de onzen hun moed er niet bij verloren en dat er werd gevochten voor elke bal en elke meter 

grond. Maar het mocht niet baten. Daarom nog eens de oproep naar alle 5kes tracht af en toe eens 

een training mee te pikken en dit op zaterdag namiddag vanaf 14.00 h. Dit kan zeker geen kwaad en is 

goed voor ons shot en wat voor samenspel met onze vakgenoten. Passing die zuiverder wordt en 

misschien ons scorend vermogen dat op gekrikt wordt. En zeker niet te vergeten de korte kansen die 

we (weer) krijgen maar helaas niet afwerken. Toch gaan we ervoor en hopelijk kunnen binnenkort wat 

puntjes sprokkelen. 
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Recreantennieuws 
 

- 28/09/2013: 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 

 

Programmatie tornooi AKC 

10u00 ASKC – AKC 

10u40 strafworpen 

11u20 ASKC – Kwik  

13u30 Verde – ASKC 

14u10 tussen 2 palen 

Plaatsbepalingswedstrijd om 15u00 of 15u40 

16u25 prijsuitreiking 

 

WEDSTRIJDVERSLAG Recreatie 

Catba  -  A.S.K.C. 1 - 8 

 

AANVAL Annemie  -  Denise  -  Ronny  -  Joeri 

VERDEDIGING André  -  Jan  -  Eva  -  Rita 

 

Doelpunten 

0 – 1 Shot Annemie van ver 1 – 5 Doorloper  Annemie 

0 – 2 Ver shot Joeri 1 – 6 Chique doorloper Jan 

1 – 2 Ver shot heer tegen Ronny  Vrije worp Jan  (fout heer Jan) 

1 – 3 Ver shot André 1 – 7 Strafworp ASKC 
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1 – 4 Doorloper Annemie 1 – 8 Doorloper Annemie 

 

Onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen en dit tegen een nieuw opgestarte recreantenploeg 

Catba. Dit met enkele bekenden maar toch vele nieuwe gezichten en mama’s en papa’s van de 

jeugd. En dit is toch gans de opzet van de recreatiekorfbal en hopelijk blijft dit zo verder groeien en 

komen er nog enkele ploegen bij. 

Vandaag een officiële schrijver bij en ook een topcoach langs de lijn  JP.  

Nu ga ik verder werken aan het verkregen verslag van de reporter ter plaatse Benny. 

Benny bedankt voor verslag en voor reserve te willen zitten, ook niet vergeten Eva om ons uit de nood 

te helpen. Hopelijk kunnen we in de toekomst af en toe van uw diensten profiteren en genieten. 

 

Verslag Benny. 

De eerste helft liep rustig over en weer en dit met iets meer aanvallen langs de kant van ASKC. Toch 

was het vak van Annemie dat eerst kon scoren via een ver shot van Annemie. Langs de kant van 

Catba waren vele kleine kansjes en was het de verdediging die iets sterker uit de hoek kwam en vele 

ballen kon onderscheppen. En deze steeds naar de aanval terug brachten. Daar hadden onze 

ASKC’ers door het vele gevaar dat ze konden brengen maar te weinig doelpunten het soms iets te 

moeilijk mee. Daar we op de training toch de nodige oefeningen doen kwamen deze er vandaag niet 

zo goed uit. Toch was het onze Joeri die via een ver shot toch de score verder op dreef en we de 

eerste vakwissel konden uitvoeren. Nu was het ons ander vak dat kon gaan aanvallen. Ze deden dit 

met zoveel overleg dat er meer volk soms onder de korf was en dat de nodige steunen werden 

weggewerkt door ons zelf dan door de tegenpartij. Toch konden af en toe mooie dingen zien, zoals 

een verre pas naar André die een doorloper probeerde maar helaas miste, toch een mooie kans Dré. 

Maar ook Jan liet zich aan zijn beste kant zien en dacht wat den Dré kan dat kan ik ook maar mist 

helaas ook zijn vrije doorloopbal met zijn heer minsten 8 km verder of achter. Intussen wordt de bal in 

het aanvalsvak van Catba gebracht en speelden deze ook enkele mooie kansen bijeen en na een 

tiental shots valt er ééntje binnen en dit tegen onze trainer Ronny. Die eigenlijk een beter voorbeeld 

moet geven bij verdedigen en dus wat dichter bij zijn man moet spelen en deze niet vrij laten doelen. 

Zodoende 1 – 3 maar nog in ons voordeel Dus onze aanval op zoek naar volgend doelpunt maar deze 

laat nog even op zich wachten. Toch was het André die even in de picture verscheen met een mooie 

redding waardoor hij ook in het andere vak belandt en dit plat op de buik. Alles oké Dré vragen ze 

langs de lijn. Maar deze springt gezwind terug recht alsof er niks gebeurt is. Dan dacht de Dré ‘t is 

moment om er eentje binnen te kegelen en dit op een redelijke afstand en de bordjes wijzen 3 – 1 in 

ons voordeel. Toch was het nu meer balvoordeel voor ASKC maar er werd toch wel serieus met de 

kansen gespeeld en er was eentje bij waar een mooie uitgespeelde kans niet werd afgewerkt. Dus 

trainer nog werk aan de winkel. Dan dacht Annemie het is nog eens aan mij en met een doorloper 

maakt zij er 4 – 1 en zodoende gaan we ook zo de rust in. De tweede helft was eigenlijke bijna 

hetzelfde spelbeeld als de eerste helft en was het ASKC wat de bal sloeg en werd zodoende de score 

verder opgebouwd. Met nogmaals een doorloper Annemie. Ook nog een strafworpfout voor Catba na 

een fout van André aan de nek van de tegenstander hangen mag niet he. Helaas voor Catba missen 

deze vrije kans en zodoende kabbelt de wedstrijd voort. Jan maakt nog een zeer mooie doorloper. 

Maar moeten we nog beter werk maken van onze vrije worpen. Ook zetten we nog een strafworp om 

na een fout op Jan. En kan Annemie de score laten oplopen tot 1 -8 en kunnen we als ploeg en 

supporter(s) maar blij zijn met deze overwinning. Volgende week gaan we op tornooi richting 

Rivierenhof bij Korfbalclub AKC. Maar kunnen we zeker zeggen dat er zeker eens een returnke tegen 

Catba er mag aankomen. 

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

- Ploegfoto’s 

- Kriebelaars 

 

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). 

 

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. 

 

Kledij 
 

Bijbestellen van kledij kan nog tot 30 september bij Leen of Eva. Gelieve ALTIJD een bestelbon in te 

vullen om discussie te vermijden. Wij raden steeds aan om te passen, bestelde maten worden niet 

gewisseld. Bekijk de bestelbon hier. 

 

Heel wat mensen vragen om hun naam te drukken op reeds aangekochte kledij. Je kan je 'naam' 

bestellen tot eind september. Prijs per opdruk bedraagt 5 euro. Er zijn 2 soorten naam-opdrukken 

mogelijk: 

-1 voor op je sportzak (groot),  

-1 voor op kledij (trainingsvest, polo, T-shirt, ....)  

 

Let op want bij de jas met kap, coachjas, K-way, ... hangt je naam wat lager!!! 

Meer info: leenlesage@hotmail.com of eva.van.strydonck@telenet.be 

http://www.weebly.com/uploads/9/2/2/6/9226917/bestelbon-kledij-05-2013.pdf
mailto:leenlesage@hotmail.com
mailto:eva.van.strydonck@telenet.be
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Supportersclub – rode sweaters 
 
Als er nog leden zijn die interesse hebben om een rode sweater aan te kopen, gelieve dit per mail te 

laten weten aan Pascale Driessens (pascaledriessens@yahoo.com). Vanaf 10 stuks zal er terug een 

bestelling geplaatst worden. Gelieve binnen de 2 weken iets te laten weten aub. 

 

ASKC in korfbalkrant 
 

Selectie U12 – Regio Kempen 

Zoë Haghebaert, Britt Saey, Nick Hosewol mogen een selectiewedstrijd spelen voor de U12 – Regio 

Kempen. 

Proficiat met de préselectie. 

 

ASKC: Twee keer thuis twee keer winst 

dinsdag 24/09/2013 - 12:21 

 

Voor de 2de keer op rij een thuiswedstrijd voor ASKC, voor de 2de week een overwinning voor ASKC. 

 

Tom Mertens ASKC coach: “De wedstrijd op zich was een typische ‘degradatie’wedstrijd, veel inzet, 

veel duelkracht maar niet echt sprankelende korfbal. 

 

In een gewijzigde opstelling, Werner Van Rompaey nam de plaats in van Glenn Lanckbeen en Sarah 

Verstraelen kwam in de plaats van Leen Malomgré, is het ASKC dat het scherpste start ook al komen ze 

weer 0-1 achter, maar via Sten Heylen (foto), Melissa Naumann en Kristen Vermeiren (foto) staat het 

snel 3-1 in het voordeel van het Schotense achttal. Dit zou achteraf de kloof zijn die Vobako niet meer 

te boven kwam, door niet aflatende inzet en een onverzettelijke inzet liep ASKC gestaag uit, ruststand 

12-9. 

 

De tweede helft was een zeer zenuwachtig half uur korfbal, veel fouten en miscommunicaties langs 

beide kanten, maar ASKC gaf nooit of te nimmer de indruk van de controle over de wedstrijd kwijt te 

geraken. Oscars van de week voor ASKC is de gehele ploeg, de ‘spitsen’ Sten Heylen en Kristen 

Vermeiren, scoorden hun doelpunten wel maar zorgden er ook voor dat alle andere konden scoren. 7 

van de 8 spelers enkel Werner Van Rompaey scoorde niet maar lokte wel 2 stippen uit en was 

verdedigend ijzersterk en zorgde met zijn talrijke onderscheppingen er mee voor dat druk op Vobako 

behouden kon worden. Eindstand 17-14. Grote vreugde taferelen bij de thuisploeg bij deze 

onverwachte overwinning. ASKC heeft nu een basis waarop het verder kan bouwen en zal er alles aan 

doen om de stijgende lijn verder te zetten week na week 

 

Zij die scoorden : 

Sten Heylen 2 , Jimmy Van De velde 4 , Stephanie Danssaert 2, Sarah Verstraelen 1,Kristen Vermeiren 4, 

Melissa Naumann 3 , Bram De Man 1 
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Huishoudelijk reglement 
 

De aangepaste versie van het huishoudelijk reglement dat goedgekeurd werd op de JALV van 25-05-

2013 staat online. 

Je kan deze raadplegen in het menu wie wat waar --> structuur (onder het organigram). 

De lidgelden die hier worden vermeld, gaan in op 01/01/2014. 

 

Sluikstorten 
 

De laatste tijd zijn er sluikstorters actief op het sportterrein De Zeurt. 

Ook ASKC is hier de dupe van. 

 

We zullen dan ook de gepaste acties ondernemen in samenwerking met de gemeente en politie. 

 

Rode duivels 
 

Op 11/10/2013 en 15/10/2013 spelen de rode duivels weer hun wedstrijden. Ook deze dagen kan u 

terecht op de club om de voetbalwedstrijden te volgen op groot scherm. 

 

Clinics 
 

- 28/09/2013: start Scheidsrechter D Retie 

- 01/10/2013: clinic shotklok / wedstrijdklok 

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

- 12/10/2013: Inspiration Day 

- 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. 
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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 

 

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

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

 

Uitslagen 
 

Zaterdag 21/09/2013 

Kwik A ASKC (junioren)  17-08 

 

Zondag 22/09/2013 

ASKC 5  Borgerhout/GW 5  09-25 

Lubko ASKC (scholieren)  06-05 

Mercurius ASKC (cadetten)  10-01 

AKC 4  ASKC 4  16-11 

ASKC 2 Vobako 2  05-00 

ASKC reserven Vobako reserven  15-09 

ASKC Vobako  17-14 
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Wedstrijdkalender veld 
 

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

programmatie op www.korfbal.be (HPV26) 

 

Zaterdag 28/09/2013 

14:00 ASKC Hoevenen (scholieren) 

 

Zondag 29/09/2013 

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 

http://www.korfbal.be/
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15:30 Riviera ASKC 

 

Zaterdag 05/10/2013 

14:00 ASKC  Geelse (scholieren) 

15:00 AKC A ASKC (cadetten) 

 

Zondag 06/10/2013 

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 

14:00 ASKC Lubko (scholieren) 

14:30 ASKC  Mercurius (cadetten) 

 

Zondag 13/10/2013 

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 
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12:40 Boeckenberg 2 ASKC 2 

14:00 Boeckenberg reserven ASKC reserven 

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 
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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 

 

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 
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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 
 

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. 
 

 



 

 

PAGINA 26 ASKC-NIEUWS 

 

 


