
Artemis-Schoten 

Korfbalclub vzw 

ASKC Nieuws 

Nr. 42 

ASKC KAMPIOEN IN 2DE KLASSE 
Yessss!!!!! ASKC is kampioen geworden in tweede klasse. In de finale wonnen 

we van Leuven met 7-10.Het zag er nochtans lange tijd niet zo naar uit. Maar 

na een 6-3 voorsprong kon Leuven niet meer scoren. We gingen er in de twee-

de helft op en over en werden zo verdiend kampioen.  

Proficiat en goed gedaan leeuwen!!!!!!! 

 

Bekijk ook de foto's op de fotopagina van onze site. Met dank aan Jordy Joos-

sens . 

KALENDER 
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 + recre-
anten) 

29-05-2013 
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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 ko-

mende seizoen '13-'14 mbt.  de trainers, trainingen, schema's, doelstellingen ed. 

cadetten : 18.30u tot 19.15u 

scholieren : 19.15u tot 20u 

junioren : 20u tot 20.45u 

Graag tot dan. 

jeugdcel  

!!!   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 
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MUTUALITEIT 

OZ 

Heb je interesse om te veranderen van ziekenfonds en wens je over te stappen 

naar het OZ?! Contacteer dan zeker Kelly Demets, (mama van Zita, miniem) via 

Kelly.Demets@oz.be of Luc Heylen (papa van Sten en Senna, kern) via 

Luc.Heylen@oz.be. 

Ben je dus van plan om over te stappen (of heb je familie overtuigd de overstap 

te maken?!), geef Kelly of Luc een seintje, het is in het voordeel van ASKC en je 

betaalt er niets meer voor!  

 

RECUPERATIE LIDGELD 

Als lid van een sportvereniging kan je via je ziekenfonds een deel van je lidgeld 

terugkrijgen.  Meer info hierover bij sponsoring@askc.be. 

Leden die de infofiche in februari 2013 invulden via onze website kunnen in juni 

een formulier afhalen bij Kurt (of Leen L) voor het terugvorderen van een deel 

van het lidgeld. 

Wie de infofiche niet invulde kan die alsnog invullen via deze link: http://

www.askc.be/infofiche.html  

 

MINIEMENNIEUWS 
MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

PUPILLENNIEUWS 
MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

CADETTENNIEUWS 

INFOAVOND SEIZOEN 2013-2014 

Woensdag 29/05/2013 om 18:30 

SCHOLIERENNIEUWS 

INFOAVOND SEIZOEN 2013-2014 

Woensdag 29/05/2013 om 19:15 

JUNIORENNIEUWS 

INFOAVOND SEIZOEN 2013-2014 

Woensdag 29/05/2013 om 20:00 

mailto:Kelly.Demets@oz.be
mailto:Luc.Heylen@oz.be
http://www.askc.be/infofiche.html
http://www.askc.be/infofiche.html
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RECREANTENNIEUWS 
PROGRAMMA 

01/06/2013   tornooi Mercurius 

 10:00—10:30 SDO Kamerik—ASKC 

 11:10—11:40 ASKC—Berkenrode 

 13:30—14:00 Mercurius—ASKC 

 14:40—15:10 ASKC—Verde 

 15:50—16:20 AKC—ASKC 

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  

KERNNIEUWS 

INFOAVOND SEIZOEN 2013-2014 

Woensdag 29/05/2013 om 21:00 

ASKC KAMPIOEN: INVALLER VAN ROMPAEY DOET WEDSTRIJD KANTELEN 

zondag 26/05/2013 - 18:30 

Om de kampioen te kennen uit tweede klasse was er Leuven-ASKC als voorwedstrijd van Boec-
kenberg-Voorwaarts. ASKC won verdiend met 7-10 dit nadat Leuven lange tijd in de eerste helft 
de indruk gaf titelpretendent te zijn. Vooral Joren Boeve wist met 2 haarfijne shots een fris Leu-
ven op 4-2 te plaatsen en bij 6-4 was er nog geen vuiltje aan de lucht. 

Plots stokte de aanvalsdrift uit de universiteitsstad en beetje bij beetje knabbelde ASKC de ach-
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terstand weg. Invaller Werner Van Rompaey, die zich in de eerste helft op de bank al had opge-
wonden over de (non)inzet van zijn ploegmaats, bracht de stand op 6-6. Aline en Kristen Vermei-
ren maakten de beslissende kloof en Tom Vlaminckx en weer Van Rompaey zetten het orgel-
punt. 

Leuven kon na bijna 40 minuten windstilte nog tegenscoren. Het blazen van de scorende Natha-
lie Carlier sprak boekdelen. Een collectief sterk ASKC, neem nu de prima verdedigende Sten Hey-
len, presenteerde afscheidnemende coach De Waele het gepaste afscheidsgeschenk. 
 
Toch een kantekening: beide ploegen zullen nog veel "bokes" moeten eten om volgend jaar het 
hoofdklassegeweld te pareren. 

ASKC: Stéphanie Danssaert, Sarah Verstraelen 1, Aline Vermeiren 1, Kristen Vermeiren 2, Jimmy 
Van De Velde 1S (Werner Van Rompaey 2), Tom Vlaminckx 2S, Sten Heylen 1S, Bram De Man 

Leuven: Evelien Decré 1, Nathalie Carlier 1, Ine Marck, Hannelore De Wortelaer, Kobe Neyens 
1S, Joren  Boeve 2, Jonas Marck 2 (Timon Boeve), Gregory Dom 

Sceidsrechter: Robin De Backer 

Assistant: Franky Logiest 

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. 

PASDAGEN EN PRIJZEN KLEDIJ 

tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25/05 werd de nieuwe kledij voorgesteld.  Er werd 

tevens een pasmoment voorzien voor de eerste enthousiastelingen.  Bestellen kan tot en met 

de eindeseizoensviering bij Leen of Eva, je dient wel even een bestelbon (1 per persoon) in te 

vullen.Levering kledij is voorzien begin/midden augustus. Bestellingen die ons bereiken na de 

eind juni worden later geleverd. 

Ziehier de bestelbon/prijslijst. 

(Meer kledij + info beschikbaar op www.jakosport.com) 

 

Wij voorzien pasmomenten in de kleedkamers op de volgende momenten: 

- Woensdag 29 mei tussen 18u30 en 20u30.  

(Aan de kern wordt gevraagd om goed op voorhand te komen zodat de geplande vergadering 

teker om 21u kan starten!!!!) Opgelet, onze 'openingsuren' zijn gewijzigd tov de Newsflash die 

gestuurd werd op zondag 26/05!!! 

- Zaterdag 1 juni NA de mini-survival: 15u30-16u30 (bij Eva) 

- Zaterdag 15 juni (vlak voor of tijdens suppo's feest): ??? uur. 

- Zaterdag 22 juni tijdens de einde seizoensviering (uur wordt die dag zelf meegedeeld in overleg 

http://www.askc.be/uploads/9/2/2/6/9226917/bestelbon-kledij-05-2013.pdf
http://www.jakosport.com
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met organisatie) 

 

Kan je niet op 1 van deze dagen of heb je specifieke wensen of vragen, geef ons een seintje: 

Leen: 0498/464554 - leenlesage@hotmail.com 

Eva: 0497/414377 - eva.van.strydonck@telenet.be 

 

Bestellen = betalen. Betalen doe je cash bij ontvangst van de kledij. Definitieve prijzen kunnen 

lichtjes wijzigen, doch normaal gezien geen stijgingen. 

 

Op alle JAKO kledij die je via ASKC besteld krijg je als lid 30% korting.  Wie wil kan ook bij De Bac-

ker Sport (Handelslei 106, Zoersel) terecht (opgelet, winkelkorting voor leden = 20%). 

 

Wij raden iedereen ten stelligste aan om de nieuwe trainers te passen.  De maten zijn niet altijd 

standaardmaten. Dames, probeer ook even de broeken van de heren, voor sommige dames blij-

ken deze beter te zitten. 

 

Tijdens de JALV werden ook de nieuwe shirts + sponsors van onze kern voorgesteld voor volgend 

seizoen. De kern krijgt de primeur betreffende de nieuwe shirts, alle andere ploegen zullen pas 

het seizoen nadien in de nieuwe shirts kunnen spelen. Wie hiervoor sponsors kent of zelf wil 

sponsoren kan Leen L, Danny L of Sarah R van het sponsorcomité aanspreken.  

NIEUW LID RAAD VAN BESTUUR 

Wij verwelkomen Patrick Pauwels als nieuw lid van de raad van bestuur 



 Pagina 8 

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.  
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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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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. 

 

MINISURVIVAL—ZATERDAG 01/06/2013 
Op zaterdag 1 juni wordt de Zeurt opnieuw omgetoverd tot een echt SURVIVAL parcours.  Alle 

kriebelaars, miniemen, en pupillen zijn er welkom tussen 14u00 en 15u30 (kom zeker goed op 

tijd, we starten stipt). 

Vuile kleren en douchegerief worden sterk aangeraden, ook schoenen die vuil mogen worden!!! 

 

Inschrijven is niet nodig, alles is gratis. 

Meer info: JAC: jac.askc@hotmail.com 

 

Ps: ouders, een tip: breng jullie fototoestel mee en kom zeker niet te dicht bij onze Robinsons, 

wij staan niet in voor de properheid van uw kledij!  

 

 

mailto:jac.askc@hotmail.com


 Pagina 12 

 

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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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! 


