
Artemis-Schoten 

Korfbalclub vzw 

ASKC Nieuws 

Nr. 41 

KALENDER 
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 

11/08/2013 Tornooi ASKC (A+B) 

17/08/2013 Tornooi ASKC (C + gewestelijken + recreanten) 

 

BERICHTEN VAN DE SPORTCEL/JEUGDCEL 

BERICHT VAN DE JEUGDCEL : 

Op woensdag 29 mei 2013 nodigen wij alle ouders + spelers graag uit op onze 

algemene infoavond. Hierop zal een woordje uitleg gegeven worden over het 

komende seizoen '13-'14 mbt.  de trainers, trainingen, schema's, doelstellin-

gen ed. 

cadetten : 18.30u tot 19.15u 

scholieren : 19.15u tot 20u 

junioren : 20u tot 20.45u 

Graag tot dan. 

jeugdcel  

 

 

 

 

 

22-05-2013 
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!!!   Nationaal Recreantentornooi – Helpende handen    !!!   
Zoals jullie allen ondertussen weten, organiseert ASKC op 8 juni 2013 het “Nationaal recreanten-
tornooi”. Voor dit tornooi hebben zich 24 ploegen ingeschreven waaronder 2 van ASKC, onze 
échte “Recreanten” en hun ”Stagiairs”. Dat er bij de organisatie van dit tornooi heel wat komt 
kijken, hoeven we jullie niet te vertellen. De voorbereidingen verlopen vlot, maar … op de dag zelf 
moet er ook vanalles gebeuren, daarom zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die op 8 juni willen 
komen helpen. 

 

Waar hebben we nog openstaande vacatures? 

Toog binnen (nog 1 à 2 personen voor de namiddag)  

Toog buiten (spelers en speelsters van onze kern  info Jimmy, Birgit en Glenn) 

Bakken hamburgers en smeren broodjes (4 personen) 

Tombolakraam + geregeld rondgaan met lootjes (2 personen) 

Parkeerwachters (2 personen) om ’s morgens van +/- 8u30 tot +/- 10u30 de voorbehouden 
plaatsen toe te wijzen aan de mensen met een parkeerkaart. 

Keukenpersoneel (2 à 3 personen) voor het klaarzetten van de tafels voor de scheidsrechters, 
bondsleden, enz. en het serveren van de koude schotels, brood, … + opruim en afwas dit 
alles voor +/- 35 eters 

Spontane opruimers 

Een aantal mensen hebben zich ondertussen spontaan aangeboden, waarvoor alvast onze dank, 
maar we hebben nog mensen nodig. Dus wilt u een handje of 2 helpen, meld dit zo snel mogelijk 
aan één van onderstaande mensen of stuur één van hen een mailtje. “Vele handen maken het 
werk lichter”. 

Het organiserend comité 

Birgit Van Gelder, Jimmy VD Velde, Glenn Lanckbeen, Tinneke, Julien Malomgré, Jan VD Bergh en 
Danny Lams 

 

MINIEMENNIEUWS 
TORNOOI VERDE 

10:00 Kwik A—ASKC 

11:20 ASKC—Kwik B 

13:20 ASKC—Verde 

14:40 ASKC—Minerva 

PUPILLENNIEUWS 
MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

CADETTENNIEUWS 

INFOAVOND SEIZOEN 2013-2014 

Woensdag 29/05/2013 om 18:30 
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TORNOOI VERDE 

10:45 ASKC—Minerva 

11:45 Putse A—ASKC 

14:14 ASKC—Verde 

15:00 start eindronde 

SCHOLIERENNIEUWS 

INFOAVOND SEIZOEN 2013-2014 

Woensdag 29/05/2013 om 19:15 

TORNOOI VERDE 

10:40 ASKC—Boechout 

12:40 Verde A—ASKC 

14:40 Verde B—ASKC 

16:00 ASKC—Minerva 

JUNIORENNIEUWS 

INFOAVOND SEIZOEN 2013-2014 

Woensdag 29/05/2013 om 20:00 

TORNOOI VERDE 

10:00 ASKC—Putse 

11:00 Verde—ASKC 

13:30 Putse—ASKC 

14:30 ASKC—Verde 

RECREANTENNIEUWS 
UITSLAGEN 

19/05/2013   tornooi Boechout 

 Match 1               Mercurius  -   ASKC         9 – 2 

 Match 2               ASKC  -  Voorwaarts       2 – 5 

 Match 3               ASKC  -  Boechout           5 – 7      

 Match 4               Meervogels  -  ASKC      10 – 3    
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PROGRAMMA 

26/05/2013   tornooi Verde 

 10:40 ASKC—Sikopi 

 12:40 Hoevenen—ASKC 

 14:40 AKC—ASKC 

 16:00 ASKC—Verde 

01/06/2013   tornooi Mercurius 

08/06/2013   Nationaal recreantentornooi @ ASKC 

 10:00 ASKC—Beveren-Waas 

 10:35 Stagiairs*—Vosko 

 11:45 Sikopi—ASKC 

 12:20 Hoevenen—Stagiairs* 

 13:30 ASKC—Vobako 

 14:05 Stagiairs*—Kapellen 

 15:15 AKC—ASKC 

 15:50 Kwik—Stagiairs* 

*stagiairs = miniemenouders van ASKC 

15/06 /2013   Training  

VERSLAGEN 

Recreantentornooi op Boechout    zondag 18 mei 2013. 

Wat niemand had verwacht was het prachtige weer op deze zondag. Na een ganse week regen 

en wind, dacht bijna iedere vereniging en de organisators hoe het ging verlopen. Maar denk dat 

Boechout veeeeeeeel eitjes hebben gebracht naar de nonnetjes en veel Weesgegroetjes heeft 

afgeroepen om zo’n groot verschil van weeromstandigheden te verkrijgen. 

Maar geen geklaag en we hebben gebruik gemaakt van het mooie weer, om te zonnen en ook 

om lekker te ballen. Enkel was de programmatie wat aangepast, dit door de extra wedstrijd voor 

de kern van Minerva en die al haar leden had opgeroepen om hen te komen aanmoedigen. Dit 

met een zeer gunstig resultaat heb ik daarna vernomen. 

1ste wedstrijd : Mercurius – ASKC           9 – 2 

Een wedstrijd waar we nog niet goed wakker waren denk ik of te moe van de wandeling van de 

parking naar het veld. Waar we een vak hadden dat de goalen tegen kregen en het ander vak dat 

er geen goalen in kregen. Hoeveel kansen hebben we daar niet gezien en zijn er vakkundig de 
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nek omgewrongen. Toch waren al onze wedstrijden leuk om te spelen maar zonder enige echte 

overtuiging om te winnen. 

2de wedstrijd  :  ASKC   -  Voorwaarts 2 – 5 

Een wedstrijd waar we tegen een mengelmoes speelden van jongeren en nog jonger. Toch weer 

een leuke wedstrijd en waar onze passing eigenlijk niet zo goed verliep. Ook was opstelling niet 

naar wens maar hebben we weer ons best gedaan om het zo goed mogelijk te doen. Ook was 

hier de afwerking die ons de parten speelde en was het de tegenpartij die het wel zag zitten om 

te scoren. 

3de wedstrijd  :  ASKC  -  Boechout 2 5 – 7 

Eén van onze wedstrijden waar we eindelijk wat deftig scoorden maar waar het jong geweld van 

Boechout nog iets beter was. Dus wederom verliesmatch maar we lieten ons hoofd niet hangen 

en hebben steeds ons best gedaan. Maar het werd wel al wat later op de dag en de vermoeid-

heid en de warmte begon zijn tol te eisen. De meesten van ons zouden blij zijn als het gedaan 

was met de wedstrijdjes. 

4de wedstrijd  :  Meervogels (NL)  -  ASKC 10 – 3 

Een wedstrijd die er één teveel was en waar ook alles in het begin lukte bij de tegenpartij. Wel 

een leuke wedstrijd en soms leuke woordspelingen gehoord en tegen gekomen. Het as onge-

looflijk. Ook hebben een superblije Joeri gezien bij het scoren van zijn doelpunt tegen “De Hol-

landers”. We hebben hem terug moeten gaan zoeken in het bos vier km verder denk ik. Ik heb 

nog nooit iemand zo blij gezien en intens gelukkig met z’n doelpunt. Zelfs de tegenpartij was er 

van onder de indruk maar even blij als wij allemaal. Zodoende was dan de laatste wedstrijd een 

feit en was iedereen tevreden en tevree en konden moe maar voldaan huiswaarts keren. 

A&R 

 

KERNNIEUWS 

FINALEWEDSTRIJD 

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

Be there !!! 

INFOAVOND SEIZOEN 2013-2014 

Woensdag 29/05/2013 om 21:00 

GEWESTELIJKE NIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS  

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. 

MOMENTEEL GEEN EXTRA NIEUWS 
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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 
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 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 

 

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. 

 

 

 

mailto:info@debackersport.be
http://www.debackersport.be
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ASKC gaat naar Bobbejaanland! 

 
Op zondag 7 juli gaan we met ASKC naar Bobbejaanland.  

Wil je mee?  

Zorg ervoor dat je je inschrijft en op 7 juli om 09u45 aan de 

ingang van Bobbejaanland staat. Het einde is voorzien om 

19u, wanneer het park sluit.  

Prijs? 

€25 te betalen op de dag zelf. Hierin is de inkom + parking 

inbegrepen. Kinderen < 1m mogen GRATIS binnen. 

Wat neem ik mee? 

Lunchpakket, regenkledij (laten we hopen dat dit niet nodig 

is) en eventueel droge kledij. 

Inschrijven? 

Via jac.askc@hotmail.com. Inschrijven VOOR 05/07/2013! 
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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 

 
Directie Opleidingen 

K.B.K.B. – Vlaamse Liga 
 
 
 
 

CLINIC 
Basisopleiding Taping 

 
 
 

De opleiding bestaat uit 3 delen. 
Geen voorkennis vereist. 
 
Methodologie 
Tijdens deze opleiding wordt op elkaar gewerkt. Er zijn dus geen modellen nodig. 
Alle grondstoffen die tijdens de opleiding verbruikt worden, zijn inbegrepen in de 
prijs. 
 

 
Docenten:  
Medische cel CTK o.l.v. Van Den Berghe Steve. 
 
Waar? 
Bondsgebouw, Grabriël Vervoorstraat 4, 2100 Deurne 

 
Wanneer? 
De opleiding bestaat uit 3 sessies: 
•Les 1: De enkel en de achillespees zaterdag 26 oktober 2013 van 9h tot 12h 
•Les 2: De vinger en de duim zaterdag 9 november 2013 van 9 h tot 12h 
•Les 3: Indicaties, contra-indicaties en EHBO zaterdag 30 november 2013 van 9 h tot 12h 

 
Prijs per deelnemer: 
Voor alle sessies (verplicht): 60 € te storten op rekeningnummer 068-0613470-
69, op naam van de K.B.K.B. met vermelding ‘Basisopleiding Taping’ 
Inschrijving enkel geldig na betaling 
 
Inschrijfadres: 
Enkel via de website, max. 20 deelnemers! 


