
Artemis-Schoten 

Korfbalclub vzw 

ASKC Nieuws 

Nr. 39 

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 
MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

PUPILLENNIEUWS 
MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

CADETTENNIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

SCHOLIERENNIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

JUNIORENNIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

 

 

 

08-05-2013 



Pagina 2 

RECREANTENNIEUWS 
PROGRAMMA 

11/05/2013   tornooi Hoevenen 

 10u00 ASKC—Kwik 

 10u30 strafworpentornooi 

 11u20 ASKC—Boechout 

 12u50 Kapellen—ASKC 

 14u00 Shottornooi 

 14u50 AKC—ASKC 

 17u00 prijsuitreiking 

18/05/2013   tornooi Boechout 

26/05/2013   tornooi Verde 

01/06/2013   tornooi Mercurius 
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08/06/2013   Nationaal recreantentornooi @ ASKC 

15/06 /2013   Training  

ENQUETE  

Niet vergeten om volgende vragenlijst in te vullen op de site (enquête staat onder het menu 

contact)!!!  

http://www.askc.be/enquecircte-gewestelijken---recreanten.html 
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KERNNIEUWS 

FINALEWEDSTRIJD 

26/05/2013 om 13u00 ASKC—Leuven op Putse 

Be there !!! 

VERSLAGEN 

 

 
 

Verdediging      :       Sarah – Stefaan – Stephanie - Tom 

Aanval                :       Bram – Aline – Sten - Melissa 

Scheidsrechter    : Luc Janssens  (sobere en rustige leiding) 
 

Doelpunten 

0 – 1 Shot Sten  5 – 10  Shot Tom 

 Strafworp Blijf Jong gemist  (heer) 5 – 11  Wegtrekker Tom 

 Strafworp ASKC  gemist     (Sten) 5 – 12  Shot Aline 

1 – 1 Shot heer  (Stefaan) 6 – 12  Inlegger heer  (Stefaan) 

1 – 2 Shot Stefaan  7 – 12  Shotje heer  (Bram) 

2 – 2 Inlegger heer  (Bram) 7 – 13  Shot Tom 

2 – 3 Strafworp ASKC  Sten 8 – 13  Shot heer  (Tom) 

3 – 3 Shot dame  (Sarah) 8 – 14  Strafworp ASKC  Sten 

3 – 4 Strafworp ASKC  Tom 8 – 15  Shot Stefaan  (achter korf) 

4 – 4 Strafworp Blijf Jong 8 – 16  Shot Tom   (achter korf) 

4 – 5 Shot Sten     Wissel Werner ipv Stefaan  

5 – 5 Shot heer  (Tom) 8 – 17  Shot Aline 

5 – 6 Shot Stefaan     Wissel  Birgit ipv  Melissa  

5 – 7 Shotje Stefaan  8 – 18  Shot Sten 

5 – 8 Shot Sten  8 – 19  Shotje Werner 

5 – 9 Shot Sten  (goed werk Bram stoorwerk uitverdedigen) 8 – 20  Shot Stephanie 

 

Onze A ploeg maakt het werk af. 

Vandaag nog een team gezien dat gretig was en dat even goed blijft draaien zonder de toch be-
langrijkere spelers (Jimmy & Kristen), deze waren afwezig op veld met hopelijke lichte kwetsuren. 
Toch waren ze wel bij om hun ploeg te steunen en aan te moedigen. Toch was het Blijf Jong dat 
goed bleef aanklampen tot iets meer na helft van de eerste helft toch daarna kon ASKC de kloof 
slaan die nodig was, zodat er eindelijk veel rustiger en makkelijker kon gebald worden. Onze pas-
sing was goed en ook hier geduldig zodat de nodige fouten van de tegenstander kon worden afge-

1B1 BWEDSTRIJDVERSLAG  
A ploeg : Blijf Jong  -   A.S.K.C.    8 - 20 

1B1 B 
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straft. Vandaag enkele personen gezien die toch een goede wedstrijd neerzette. Zeker Bram viel 
vandaag weer op met zijn goed rebound werk en met de nodige mondelinge steun aan zijn troe-
pen. Waarvan iedereen toch gebruik kan van maken. Ook in de verdediging werd zeer gedreven 
door verdedigd bij het uitwerken van de tegenpartij naar de aanval toe. Waardoor we enkele ballen 
hebben kunnen onderscheppen en ook zelfs de nodige kansen hebben kunnen verzilveren. Goed 
werk. Nu nog éénmaal focussen voor de wedstrijd tegen Leuven en laten we hopen dat we deze 
ook winnend kunnen afsluiten en kunnen we spreken van een zeer mooi seizoen en met hopelijk 
een kleine door start in het nieuwe seizoen. Ook hier iedereen bedanken voor het harde werk en 
labeur en evenveel succes (dit zou er over zijn) volgend seizoen met onze nieuwe hoofd- en hulp-

trainer. Veel succes en natuurlijk blessurevrij  
 

 
 

Verdediging      :       Senna – Sandy – Werner - Evelyne 

Aanval                :       Bert – Birgit – Leen – Glenn 

Scheidsrechter    : Danny Van den Bergh 

 

Doelpunten 

0 – 1 Shot Glenn    wissel Garance ipv Sandy 

0 – 2 Shot Leen  1 – 8  Shot Bert 

0 – 3 Indraaier Senna 1 – 9  Shot Birgit 

 Vrijworp Blijf Jong  gemist  (heer) 1 – 10  Shot Senna 

0 – 4 Shot Evelyne  1 – 11  Shot Evelyne 

1 – 4 Shotje dame  1 – 12  Shot Birgit  (vergeten de korf te raken ??!!) 

1 – 5 Shot Glenn  1 – 13  Shotje Leen 

1 – 6 Shot Werner  1 – 14  Shot Senna 

 Strafworp ASKC  gemist (Senna) 1 – 15  Shot Garance 

1 – 7 Shot Werner  1 – 16  Shot Birgit 

     1 – 17  Shot Leen 

     2 – 17  Shotje dame       

 

Onze B ploeg met een makkelijke overwinning. 

Denk dat vandaag een wedstrijd gezien heb die enkel goed is voor de cijfertjes en dat dit één van 
de makkelijkste overwinning was van deze competitie. Zoals men kan zien heeft zo goed als ieder-
een gescoord en dit van bijna alle kanten van het veld. We speelden ons eigen spel en dit met 
hoge druk op de heer of dame met bal en ook de nodige looplijnen en passinglijnen werden zeer 
goed toe gelopen of voor die van ons zelf vrijgelopen. Langs de andere kant heeft men het gevoel 
dat Blijf Jong aanvallend er niets van terecht bracht daar er maar twee doelpunten werden ge-
maakt. Heren volgens mij waren zo goed als niet meer gemotiveerd en namen shots die alles 
raakten behalve de korf. Bij ons daar en tegen lukte zo goed als alles en dit door goede passing  
en zoeken naar de juiste kans en ook het geduld opbrengen zodat de tegenstander in de fout gaat 
en dez dan zo goed als het kan af te straffen. Enkel onze gemiste strafworp was een kleine smet 
op het geheel, maar einde van seizoen en dus kan het geen Anderlecht syndroom worden. Hierbij 
iedereen nogmaals bedanken voor de sportieve en goede resultaten, en hopelijk kunnen we dit 

1B1 BWEDSTRIJDVERSLAG  
B ploeg : Blijf Jong  -   A.S.K.C.    2 - 17 

1B1 B 
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volgend seizoen ook zo bewijzen en is het voor sommige weer een mooie leerschool. Stapje ho-
ger en zelfs een stapje sneller. Maar geloof in eigen kunnen en een beetje durf kunnen we mis-
schien een goed resultaat neerzetten. Geniet van jullie rust en veel succes voor nieuwe seizoen 

met een nieuwe hoofd- en hulptrainer. 

GEWESTELIJKE NIEUWS 

ENQUETE  

Niet vergeten om volgende vragenlijst in te vullen op de site (enquête staat onder het menu 

contact)!!!  

http://www.askc.be/enquecircte-gewestelijken---recreanten.html 

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 

 

mailto:Ronny.Schoonvaere@telenet.be
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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 

Op zaterdag 25/05 is het de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

 

Vind hier de voorlopige agenda, de volmachten, het aangepast huishoudelijk reglement, de ge-

wijzigde statuten terug te vinden. De huidige statuten en het huidig huishoudelijk reglement zijn 

terug te vinden op http://www.askc.be/structuur.html (onder de afbeelding)  

 

Volgende bestuursleden zijn ontslagnemend en herkiesbaar: Luc Danssaert, Inge van Gelder, 

Marleen Pelech en Danny Stouthuysen. 

 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de nieuwe kledij voorgesteld. Het passen 

van deze kledij kan tijdens het tellen van de stemmen en na de vergadering. 

 

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.  

 

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)  

 

http://www.askc.be/uploads/9/2/2/6/9226917/voorlopige_dagorde_jalv__25-05-2013.pdf
http://www.askc.be/uploads/9/2/2/6/9226917/volmachten.pdf
http://www.askc.be/uploads/9/2/2/6/9226917/hr_off_aangepast_15_04_13.doc
http://www.askc.be/uploads/9/2/2/6/9226917/wijziging_statuten_alv_2013.docx
http://www.askc.be/uploads/9/2/2/6/9226917/wijziging_statuten_alv_2013.docx
http://www.askc.be/structuur.html
http://www.askc.be/contactformulier-askc.html
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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).  

WIE DOET MOMENTEEL TOOG? 

Om te weten wie toogdienst heeft, neem dan een kijkje in onze kalender.  

 

STOCKVERKOOP 
(van 2 mei t.e.m. 8 juni 2013) 

SCHOENEN & KLEDIJ 

-40%              1 stuk -40% 

 -50%              2 stuks -50% 

  -60%              3 stuks -60% 
  

Bart 

 De Backer Sport Bvba 

Handelslei 106 

2980 St-Ant-Zoersel 

Tel 03/294.90.30 

Fax 03/294.90.31 

Gsm 0486/69.40.95 

Email info@debackersport.be 

Website www.debackersport.be 

 

 

 

 

mailto:info@debackersport.be
http://www.debackersport.be
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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  

VRIJ 03-05-2013  
ER Cadetten 2de kl A ASKC A Putse B   02-05 
ER scholieren 2de kl E ASKC ATBS    08-05 
 

ZA 04-05-2013  
ER Cadetten 2de kl K ASKC B Boutersem  05-00 FF 
2de Gewestelijke B ASKC 4 Verde 3   15-08 
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  
2de Gewestelijke A ASKC 3 AKC 3   07-16 
ER Cadetten 2de kl A ASKC A Temse B   04-05 
3de Gewestelijke B Vobako 4 ASKC 5   08-10 
1ste Gewestelijke C Mercurius 2 ASKC 2   05-16 
2de klasse A reserve KCBJ res ASKC res   02-17 
2de klasse A KCBJ ASKC   09-20 
 

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. 

 

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! 
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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 
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Leden van ASKC schrijven in via Eva Van Strydonck 

 

 

 
K.B.K.B. ORGANISEERT: 

 

Comité Opleiding Kadervorming 
Comité voor Wedstrijdzaken 

 

clinic 
Wedstrijdzaken   

Deel 1 
     

Bondsgebouw - Deurne 
 

Doelgroep: 
Secretarissen, jeugdsecretarissen, wedstrijdsecretarissen, ploegafgevaardigden en 
clubafgevaardigden 

 
Wanneer? 
Donderdag 27 mei 2013 
Aanvangsuur clinic: 20 u  

 
Onderwerpen: 

 Inschrijvingen veld 2013-2014 senioren 

 Inschrijvingen veld 2013-2014 jeugd 

 Inschrijvingen zaal 2013-2014 senioren 

 Inschrijvingen zaal 2013-2014 jeugd 

 Inschrijvingen bekers 

 U12 – U14 

 Spelerslijsten senioren 

 Spelerslijsten jeugd 

 Invallers bepalingen 

 Mutaties 

 Bindende bepalingen 

 Wedstrijd verschuivingen 

 
Prijs per deelnemer: GRATIS 
 
Inschrijven voor 24/05/2013 
 
Inschrijfadres: 
Pierre Coppens 
Pierre.coppens@korfbal.be 
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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 


