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KALENDER 
08/05/2013 Start sportkamp 

12/05/2013 Einde sportkamp 

18/05/2013 Megakriebeldag  

18/05/2013  90’s fuif @ ASKC 

25/05/2013 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

01/06/2013 Mini-survival 

08/06/2013 Nationaal recreantentornooi 

15/06/2013 Supportersfeest  

22/06/2013 Einde seizoensviering 

29/06/2013 Grote kuis 

MINIEMENNIEUWS 
WEDSTRIJDEN 

04/05/2013 Wriemeldag op Spartacus van 14u-16u 

PUPILLENNIEUWS 
MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

CADETTENNIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

SCHOLIERENNIEUWS 

VERSLAG 

Aanval: Fien, Maline, Lynn en Vincent 

Verdediging: Gitte, Glen, Sarah en Sofie 

Reserve: Laura en Sven 

 

Een tripke naar Sinaai, in het weekend normaal geen probleem, moest het niet zijn dat er op 
de E34 een vrachtwagen en wat gasflessen lagen. Dus iedereen goed op tijd vertrokken en op 

01-05-2013 

Vos Reinaert   -   ASKC  01 – 07 
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tijd voor de wedstrijd. Daar aangekomen, moesten we dan nog wel rekening houden met de 
plaatselijke wielerkoers en het uur dat d’n boer terug naar huis kwam van z’n erf, maar dat liep, 
met wat hulp van de plaatselijke politie, goed af, zonder boetes. 

In de eerste helft is het even zoeken, maar gaandeweg de 1e helft wordt ons spel beter. Onze ver-
dediging blijft goed gesloten en onderschept elke aanval van Vos. Halfweg de 1e helft wordt het 
harde werken eindelijk beloond, fout op Vincent en Maline die de strafworp er netjes inlegt 0-1. 
Even later fout op Maline, maar deze keer mist ze de strafworp. We krijgen nog héél véél kansen, 
maar de bal wilt er niet meer in, we gaan rusten met een 0-1 voorsprong. 

Laura en Sven vervangen in de 2e helft Gitte en Vincent. 

Onze aanval blijft goed draaien en op pas van Fien, knalt Maline de 0-2 door het mandje. We heb-
ben nu de smaak te pakken en het harde werken en goede aanvalsspel worden nu wel beloond 
en we lopen uit tot 0-6.  

0-3 schot van Glen op pas van Sofie 

0-4 schotje Laura op kruispas van Sarah 

0-5 omdraaier Maline 

0-6 stip Maline na fout op Sven 

Vos weet de eer te redden, maar het is ASKC dat het laatste woord heeft, knap wegtrekken van 
Sarah achter de paal, al een even knappe pas van Glen en met een schotje zet Sarah de 1-7 eind-
cijfers op de bordjes. 

Een goede wedstrijd waarin we goed over 4 speelden, hierdoor vele goede kansen creëerden en 
vlot 7x scoorden (hadden er veel meer kunnen zijn). Nog even een pluim voor het verdedigende 
werk en de rust en kalmte waarmee alle ballen vlot terug naar de aanval werden gebracht. Knap 
om te zien hoe deze jonge groep geëvolueerd is. 

JUNIORENNIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

RECREANTENNIEUWS 
UITSLAGEN 

27/04/2013   Loenhout—ASKC  04-05 

PROGRAMMA 

04/05 /2013   Training 

11/05/2013   tornooi Hoevenen 

18/05/2013   tornooi Boechout 

26/05/2013   tornooi Verde 

01/06/2013   tornooi Mercurius 

08/06/2013   Nationaal recreantentornooi @ ASKC 

15/06 /2013   Training  
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VERSLAG 

 

 

Zaterdag  27 april 2013                           RECREATIE      Veld 

Loenhout -  ASKC     4 – 5 
 

Vandaag eens gespeeld tegen Loenhout. Er waren mensen bij die ik niet kende en we kunnen 
zeggen dat er wat nieuwelingen bij liepen. ASKC was met volk genoeg, alléé toch aan de kant van 
de heren. Zodoende dat onze jongsten van de hoop (Jan & André) een volledige wedstrijd heb-
ben benut en de ouderen onderling hebben gewisseld. Vandaag was onze wedstrijd één van de 
mindere en daarmee bedoel ik dat we veel kansjes hebben gemist door zo goed als iedereen. Dit 
hebben we nog nooit mee gemaakt. Tijdens de rust stonden dan ook 4 – 2 in het krijt tegen 
Loenhout. Het was de oudste van de hoop (Benny) die met al zijn ervaring en kennis de score 
gelijk heeft getrokken en dat we daarna nog één keer meer hebben gescoord zodat we de winst 
toch konden mee nemen naar Schoten. Na een lekker en zalig douchke hebben we nog lang en 
gezellig blijven nakeuvelen en wat bij praten; En dit met een zonneke in ons gelaat. 

KERNNIEUWS 

FOTO’S 

Op de fotopagina van de website staan de foto’s van de wedstrijd tegen Hoevenen jl. 

met dank aan Jordy Joossens 

FINALEWEDSTRIJD 

Op 26/05/2013 spelen onze A’kes om 13u00 de finalewedstrijd van 2de klasse op Putse 

om de grote kampioen te worden van 2de klasse. Alle supporters op post 

VERSLAGEN 

 

 

Doelpunten 

1 – 0     Shot Stephanie  

2 – 0 Shot Stephanie  13 – 10  Inlegger dame 

 Vrijworp Hoevenen gemist (heer)   Wissel Bram ipv Pat. 

2 – 1 Shot heer    Wissel Tom ipv Gino 

3 – 1 Shot Kristen  14 – 10  Shot Kristen 

3 – 2 Shot dame  15 – 10  Shot Tom 

1B1 BWEDSTRIJDVERSLAG   

1B1 BWEDSTRIJDVERSLAG  
A ploeg :  A.S.K.C. -  Hoevenen  19 - 15 

1B1 B 
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4 – 2 Shot Jimmy  16 – 10  Shot Tom 

 Vrijworp Hoevenen gemist (heer) 16 – 11  Shot heer 

5 – 2 Shot Stefaan    Vrijworp Hoevenen gemist (heer) 

5 – 3 Shot dame  16 – 12  Strafworp Hoevenen  (heer) 

6 – 3 Strafworp ASKC  (Jimmy) 16 – 13  Strafworp Hoevenen  (dame) 

7 – 3 Shot Sarah  16 – 14  Doorloper heer 

7 – 4 Shot heer    Vrijworp Hoevenen gemist  (heer) 

8 – 4 Shot Kristen  17 – 14  Shot Kristen 

8 – 5 Shotje dame    Vrijworp Hoevenen gemist  (heer) 

9 – 5 Shot Stephanie  17 – 15  Strafworp Hoevenen 

10 – 5 Shot Kristen  18 – 15  Shot Tom 

11 – 5 Strafworp ASKC  (Pat)   Wissel Evelyne ipv Kristen gekwest 

11 – 6 Shot heer  19 – 15  Shot Tom 

11 – 7 Shot dame    Vrijworp Hoevenen gemist  (heer) 

12 – 7 Strafworp ASKC  (Jimmy)   Vrijworp ASKC  gemist  (Sten) 

12 – 8 Shot heer  

12 – 9 Shot dame 

12 – 10 Shot heer 

 

Onze kampioenen blijven winnen. 

Vandaag een leuke en aangename wedstrijd gezien. Dit met een tegenstrever die af en toe goed 
bleef aan klampen; Maar door te vele foutjes en het missen van de vrijworp(en) toch geen te zwa-

re concurrent was om punten weg te nemen van op de Zeurt. 

Ook hebben helaas afscheid genomen van twee spelers Gino als Pat. De ene wil het wat rustiger 
aandoen veel succes Gino, maar helaas voor Pat was het verdict wat harder. Stoppen met sporten 
of binnen nu en enkele jaren niets meer kunnen doen. Dan is een moedige beslissing nodig. Met 
veel zeer in het hart natuurlijk. Toch nog veel plezier maar dan als hevige supporter op de club. 
Vandaag was Stephanie bij de pinken en was zij het die de match in gang trok en dit met twee 
mooie shots. Soms zien we onze dames toch iets te weinig scoren. Het zou zo veel mooier en 
moeilijker zijn om ons dan als team uit verband of vast te leggen. We kunnen stellen dat we de 
wedstrijd vandaag goed en degelijk hebben gespeeld. Kloof geplaatst en tevens ook het nodige 
tempo opgelegd aan de tegenstrever. Op sommige momenten zelfs wat laten mee spelen maar 
toch steeds het gevoel gegeven dat we direct de situatie uitspelen en druk en score opvoeren 
wanneer “WIJ” dat willen. Enkel bij de wissels die er werden gedaan was het tempo wat minder en 
tevens viel de concentratie wat weg, door het soms te snel willen shots te nemen of verkeerde 
opstelling bij rebound. Ook helaas wat minder goed nieuws was het uitvallen van Kristen. Hopelijk 
valt alles goed mee en zal deze snel terug op het speelveld te zien zijn. Toch veel sterkte. Nog 
één wedstrijd en de competitie zit erop enkel nog een wedstrijd om de “echte” kampioen te kennen 
van de reeks. En dan zit de competitie erop en dit met de nodige titels voor de ganse kern van 

ASKC. 

Nogmaals proficiat en hopelijk kunnen volgend seizoen ook zo genieten en hopelijk met een resul-

taat als rustige middenmoter. 
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Verdediging      :       Senna – Aline – Werner - Evelyne 

Aanval                :       Tom – Birgit – Leen - Glenn 
 

Doelpunten 

1 – 0     Shot Glenn  4 – 3  Shot Werner 

1 – 1 Shot heer  4 – 4  Inlegger dame 

1 – 2 Inlegger heer  5 – 4  Shot Glenn 

2 – 2 Shot Senna  6 – 4  Doorloper Birgit 

2 – 3 Doorloper heer    Vrijworp ASKC  gemist  (Senna) 

3 – 3 Shot Tom  7 – 4  Shot Werner 

 Vrijworp Hoevenen gemist  (heer) 7 – 5  Shot heer 

 Vrijworp ASKC  gemist  (Senna) 8  - 5  Inlegger Sten (na mooie pas Bram) 

     8 – 6  Shot heer 

     9 – 6  Shot Senna 

       Vrijworp ASKC  gemist 

Onze B ploeg blijft winnen. 

Vandaag een moeilijkere wedstrijd dan gedacht, daar Hoevenen goed bleef mee spelen en zelfs 
enkele keren eens op voorsprong kwam. Denk dat de onzen nog teveel in feestroes zaten en dat 
de concentratie niet meer zo optimaal was. Toch kunnen we de wedstrijd met winst afsluiten en 
was het daarna zeker een groot  feest. Enkel wat opgemerkt dat we soms te snel willen spelen of 
dat daardoor de passing wat wegvalt. Bedoel daarmee niet meer zo zuiver. Ook vandaag zat onze 
vrijworpen niet goed want daar hebben toch al heel wat wedstrijd(en) doen kantelen in ons voor-
deel. Zelfs was er minder druk op de man of vrouw en kon er eigenlijk soms makkelijk geshot wor-
den. Maar toch wens ik iedereen een harte proficiat en hopelijk kunnen we daar blijven verder 
opbouwen naar de toekomst toe. En kunnen we volgend seizoen meten met een klasse hoger 
maar toch trachten te gaan voor een snel resultaat en een rustige middenmoter te worden. En 

natuurlijk wordt het wederom een leerschool voor de nieuwelingen maar ook voor onze anciens.  

1B1 BWEDSTRIJDVERSLAG  
B ploeg :  A.S.K.C. -  Hoevenen   9 - 6 

1B1 B 
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GEWESTELIJKE NIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

BERICHTEN VAN DE SPORTCEL/JEUGDCEL 

INITIATORS GEZOCHT 

We zijn nog steeds op zoek naar leden die mee initiatie willen geven aan de leerlingen van de 

'Basisschool van het GO! Schoten' (zowel van de afdelingen 'Vijverhof' - 'Ter Linde' en 

'Deuzeldpark'). Kan je één van onderstaande dagen? Noteer dan je naam op http://doodle.com/

e2nqp5pwakkdcaac7fhgzctr/admin?#table   

VRAGENLIJST GEWESTELIJKEN 

ALLE GEWESTELIJKEN   VERGEET JULLIE  VRAGENLIJST IN TE VULLEN. 

Bij nog niet gekregen stuur een mailtje naar Sportcel : 

Birgit Van Gelder = birgit_van_gelder@hotmail.com  

Ronny Schoonvaere  =  Ronny.Schoonvaere@telenet.be 

 

BERICHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
Op algemene vraag van de leden kan u hieronder korte puntjes van de vergadering van de raad 

van bestuur lezen. Het kan zijn dat op een andere plek er meer informatie terug te vinden is over 

een onderwerp. 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Na hele reeks leuke dingen, zoals kampioen spelen is het op zaterdag 25  mei tijd voor een 

"minder leuke" activiteit, met name de Jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering (JALV). 

 

Wij verwachten alle leden vanaf 16 jaar op deze algemene ledenvergadering. Als men niet aan-

wezig kan zijn, gelieve dan een volmacht in te vullen zodat er voldoende stemgerechtigden zijn. 

Wanneer  er te weinig leden aanwezig zijn, dient er een bijzondere algemene vergadering ge-

pland te worden.  

De volmachten kan men downloaden van de website (http://www.askc.be/

uploads/9/2/2/6/9226917/volmachten.pdf) 

 

De voorlopige agenda vindt u eveneens terug op de website en wat verder in deze editie van 

ASKC-nieuws. 

Enkel de punten vermeld in dagorde kunnen gestemd worden. 

  

Kandidaturen voor de Raad van Bestuur en of punten/vragen voor de JALV dienen voor  15 mei  

2013 schriftelijk te worden ingediend bij Luc Danssaert (secretaris ASKC)  

 

 

mailto:Ronny.Schoonvaere@telenet.be
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TOOGNIEUWS 

ALGEMEEN 

Bij het sluiten van de toog, gelieve de glazen af te drogen, de bakken leeg te maken en de frigo-

kast aan te vullen. De volgende personen, die de toog openen moeten dan niet eerst alles aan-

vullen, bakken gaan leeg maken en frigo aanvullen ( iedereen begint graag met een propere 

toog).  

WEDSTRIJDKALENDER VELD 
Opgelet deze kalender dateert van 23/04 (bron = website KBKB). Er kunnen nog wijzigingen 

plaatsvinden. De wijzigingen ten opzichte van de vorige nieuwsbrief zullen in het rood staan. 

Voor de recentste programmatie raadpleeg www.korfbal.be  

WOE 24-04-2013 
ER Cadetten 2de kl A ASKC A Hoevenen A 02-03 
 

ZA 27-04-2013  
ER Scholieren 2de kl E Vos Reinaert ASKC  01-07 
ER Cadetten 2de kl A Putse B ASKC A  05-00 FF 
ER Cadetten 2de kl K Riviera B ASKC B  01-04 
 

ZO 28-04-2013  
3de Gewestelijke B ASKC 5 Scaldis 4  11-09 
2de Gewestelijke B Borgerhout/GW 3  ASKC 4  11-13  
2de Gewestelijke A Boeckenberg 3   ASKC 3  22-09 
ER Junioren 1ste kl A ASKC  Voorwaarts A   00-05 FF 
1ste Gewestelijke C ASKC 2 Hoevenen 2 18-09 
2de klasse A reserve ASKC res Hoevenen res 09-06 
2de klasse A ASKC Hoevenen 19-15 
 

DI 30-04-2013  
ER Cadetten 2de kl K ASKC B Berkenrode 04-02 
 

VRIJ 03-05-2013  
19:00 ER Cadetten 2de kl A ASKC A Putse B 
19:00 ER scholieren 2de kl E ASKC ATBS  
 

ZA 04-05-2013  
ER Cadetten 2de kl K ASKC B Boutersem  05-00 FF 
11:00 2de Gewestelijke B ASKC 4 Verde 3 
ER Scholieren 2de kl E ASKC  Boutersem B  05-00 FF 
ER Junioren 1ste kl A Kwik A ASKC   05-00 FF 
 

ZO 05-05-2013  
10:15 2de Gewestelijke A ASKC 3 AKC 3  
10:30 ER Cadetten 2de kl A ASKC A Temse B 
11:00 3de Gewestelijke B Vobako 4 ASKC 5  
11:30 1ste Gewestelijke C Mercurius 2 ASKC 2  
14:00 2de klasse A reserve KCBJ res ASKC res  
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15:30 2de klasse A KCBJ ASKC  
 

DI 07-05-2013 
ER junioren 1st kl A ASKC Kwik A   00-05 FF 
 

ZO 12-05-2013  
10:15 3de Gewestelijke B ASKC 5 Putse 5    
ER Junioren 1ste kl A Meeuwen A ASKC   05-00 FF 

 

SUPPORTERSCLUB RED & BLUE  
15/06/2013 supportersfeest.  

 

Ben je nog geen lid van de supportersclub? Neem dan gauw contact op met Greg, Bert S., Dave B 

of Danny S. Ze zijn bij wedstrijden van de kernploegen terug te vinden in de buurt van de suppor-

tersvlag en de mobiele toog. 

 

LADDERTONROOI 
Dikke proficiat aan de winnaars: 

 

Miniemen: 

1ste plaats: Axl 

2de plaats Manya Van der Flaes  
 

Cadetten 

1ste plaats: Britt Saey 

2de plaats: Jordy (kwik) 
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Niet-competitieven 

1ste plaats: Danny Lams 

2de plaats: Steven Vissers 

Competitieven; 

1ste plaats: Kelly Demets 

2de plaats: Frank Van Maroey 

 

Verder wil ik graag alle deelnemers bedanken, evenals de medewerkers achter de toog en het 

eetkraam, de medeorganisatoren en mijn 2 assistenten Zita en Manya bij de prijsuitreiking van 

de competitieven en de niet-competitieven. 

 

Inge van Gelder 

 

MEGA KRIEBELTRAINING 
Op zaterdag 18 mei worden alle 3, 4, 5, 6 en 7-jarigen uitgenodigd op ASKC voor een mega krie-

beltraining! Deelnemen is gratis, je hoeft ook niet op voorhand in te schrijven.  Vriendjes en 

vriendinnetjes van deze leeftijd zijn ook welkom. 

 

Iedereen wordt verwacht op ASKC omstreeks 13u30 voor een uur vol activiteiten.  Vanaf 14u30 

staat er voor al deze sportievelingen een pannenkoek (of 2) klaar! 

 

Sportschoenen voor buiten en kledij die vuil mag worden zijn aangeraden, wie wil kan nadien 

douchen dus breng gerust je douchegerief mee! 

 

Meer informatie? Bekijk de affiche of mail naar ons JeugdActieComité ('t JAC): 

jac.askc@hotmail.com  

 

mailto:jac.askc@hotmail.com
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Leden van ASKC schrijven in via Eva Van Strydonck 

 

 

Comité Opleiding Trainers  
 

 

 
 
 

2013 
Overzicht Clinics 

 
12 maart  Scouting   Bondsgebouw 

 Praktijkgerichte clinic met mogelijkheden van video-analyse 

 
23 maart  Voetverzorging  Bondsgebouw 
 Blessurepreventie 

 
23 maart  Vlotter scoren  Boutersem 

Ontkoppelde shottechniek 

 
20 april   Positief coachen Bondsgebouw 
 
 
13 mei   Jeugdcoördinator Bondsgebouw 
 Groeiplan deel 1: wat kan ik gedaan krijgen van de overheid 
 

18 november Jeugdcoördinator Bondsgebouw 
 Groeiplan deel 2: promotie 
 
 
Gedetaillieerde inlichtingen volgen later. 
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Leden van ASKC schrijven in via Eva Van Strydonck 

  

 
K.B.K.B. ORGANISEERT: 

 

Comité Opleiding Kaders 
 
 

 

Gratis clinic 
 

Groeiplan deel 1 
 

Het eerste deel van de clinics “groeiplan” omvat een reeks tips om, 
in samenwerking met gemeentelijke, provinciale of federale 
overheid, een planning te maken om korfbal in uw gemeente op de 
kaart te zetten. Subsidieaanvragen en ondersteuning zijn de 
sleutelwoorden.  
 
Deel 2 heeft plaats op maandag 18 november 2013. Daarin komt 
promotie KBKB aan bod die de samenwerking met de scholen in de 
kijker gaat plaatsen. 
Deze clinics zijn gratis als ondersteuning vanuit de KBKB om de 10000 
leden te halen in 2015. 
 

Docent: dhr. Jan Cuypers, “Coördinator Jeugdsportnet Kasterlee*Des-

sel*Retie”. 
 
 

Doelgroep: Clubbestuurders. 
 
 

Locatie: K.B.K.B.Vlaamse Liga,  Bondsgebouw, Gabriël Vervoortstraat 4, 

2100 Deurne 
 
 

Wanneer? 
Maandag 13 mei 2013 van 20u00 – 22u00 
 

Inschrijven VERPLICHT  

Bij voorkeur via de website www.korfbal.be in de rubriek Opleidingen  
of 
via mail marc.de.geyter@korfbal.be 



Pagina 15 

Sportpark De Zeurt 

Eksterdreef 10 

2900 Schoten 

 

Telefoon: (03) 685 68 66 

E-mail:  

askc-nieuws@hotmail.be 

Artemis-Schoten 

Korfbalclub vzw 

www.askc.be 


