
Artemis-Schoten 

Korfbalclub vzw 

ASKC Nieuws 

Nr. 44 

KALENDER 

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) 

 

MINIEMENNIEUWS 
MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

PUPILLENNIEUWS 
MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

CADETTENNIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

SCHOLIERENNIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

JUNIORENNIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

RECREANTENNIEUWS 
PROGRAMMA 

15/06 /2013   Training  

VERSLAG NATIONALE DAG VAN RECREANT 

Zie ASKC in de korfbalkrant (verder in dit nummer) 

FOTO’S NATIONALE DAG VAN DE RECREANT 

12-06-2013 
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Op onze site staan al 4 fotoalbums van deze fantastische dag. 

Met dank aan de fotografen: Jordy Joossens, Ronny Schoonvaere en Debbie Wouters. 

Foto’s zijn nog steeds welkom op askc-nieuws@hotmail.be  

KERNNIEUWS 

MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

GEWESTELIJKE NIEUWS 

PLOEGINDELING SEIZOEN 2013-2014 

ASKC 3  

Ellen Brabants  Filip Segers  

Vicky Van Bergen  Steve Vermeylen  

Evi Dillen  Jeroen Buyens  

Natasja Van De Casteele  Oliver Vandenhoeck  

Liesbeth Braspenninckx  Gino Bastini  

Tessa Hagenaars  Bart Peskens  

Patricia Vermeire  

Leen Lesage (pas eindronde veld)  

ASKC 4 

Marleen Pelech  Gregory Isenbaert  

Sarah Rusch  Johnny Cant  

Dominique Verdonck  Bart Celis  

Tiny Smits  Steven Van Bossuyt  

Sandy Smits  Christophe Kerkhofs  

Evy Van Den Broecke  Bart Malomgré  

Christel Guns  Leo Bastini  

Anja Van der Flaes  
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ASKC 5 

An Molenaar  Paul Van Gucht  

Marina Segers  Willy De Graef  

Marie-José Weymans  Harry Verbreuken  

Vanessa Cortvrient  Benny Bruggeman  

Stéphanie Verresen  Jean-Pierre Wouters  

Natasja Verschueren  Chris Millian  

 Benny De Becker  

 Jan Van den Bergh  

Indien jullie vragen hebben, kunnen jullie zich richten tot Ronny Schoonvaere (verantwoordelijke 

gewestelijke Sportcel).  

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. 

MANDEN—PALEN—PINNEN-BALLEN TE KOOP 

Op vraag van enkele leden kunnen wij palen, manden en pinnen aan een schap-

pelijk prijs aanbieden. 

 

Mand aan 60€ 

Paal aan 40€  (verschillende maten) 

Pin aan 20€ 

Bal aan 36 euro 

 

Let op ! Palen zijn wel ongeschilderd 

Bestellen voor 25 juni 2013 

 

Enkel voor leden askc - elke aanvraag zal steeds goedgekeurd worden door de 

raad van bestuur  

Bestelformulier is terug te vinden op de site:  http://www.askc.be/bestelling-

manden-palen-pinnen.html  

Voor meer informatie kan u terecht bij Patrick Pauwels 

PASDAGEN EN PRIJZEN KLEDIJ 

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

- 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 

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.  

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.  

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

BERICHTEN VAN DE SPORTCEL/JEUGDCEL 
ZIE PLOEGINDELING GEWESTELIJKEN 

 

 



 Pagina 6 

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  

 

 

 

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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ASKC IN DE KORFBALKRANT 

PRESELECTIE U19 

Volgende spelers werden weerhouden voor de nationale U19 pre-selectie voor het seizoen 2013
-2014: 

Dames: Lauren Denis (Voorwaarts), Ellen Saey (ASKC), Amber Wuyts (Kwik), Sofie Vercauteren 
(Voorwaarts), Stien Reyntjens (Kwik), Lien Van Damme (Floriant), Saar Seys (Floriant), Morane 
Verhoeven (Meeuwen), Sany Zakeriesen (Riviera), Enya Michielsen (Sikopi) 

Heren: Kobe Neyens (Leuven), Nick Verwerft (Kwik), Syme Smidts (Meeuwen), Jef Vervliet 
(Meeuwen), Joren Boeve (Leuven), Lennert Impens (Floriant), Tijs Geens (Putse), Jens Lauwers 
(Verde), Matthias Artemieff (Kwik), Jordan de Vogelaere (DeetosSnel/Volhuis) 

Coach: Jacky Mathis 

Het comité voor Topkorfbal van de KBKB nodigt deze spelers uit om deel te nemen aan de eerste 

“testdag” op zaterdag 29 juni in het Boeckenberg Sportcenter. Tevens zal de planning voor het 

nieuwe seizoen 2013-2014 uitgelegd worden. 

 

KORFBAL 2000 WAT IS DAT? 

ASKC maakt ook deel uit van korfbal 2000 

 

Korfbal 2000 is een overlegorgaan bestaande uit de verenigingen die uitkomen in de Korfbal-
league (top en promo), alsook in 1ste klasse veld. Verenigingen die hieraan voldoen kunnen lid 
worden van K2000. Leden die na genoemde competities degraderen kunnen nog tot 2 jaar na 
hun degradatie deel uitmaken van dit orgaan. 

Een overlegorgaan, ja wadde ? Wat wordt daar dan allemaal besproken ? 

Korfbal 2000 heeft de intentie en betrachting om de gemeenschappelijke belangen van onze 
verenigingen samen te bevorderen en te verdedigen, niet enkel onderling, maar voor alle 
korfballers. Niet alles is steeds rozengeur en maneschijn, maar ook onderlinge conflicten komen 
aanbod en worden zoals het een korfballer beaamt op sportieve wijze onderling besproken. We 
mogen tijdens ons samenzijn van mening verschillen, doch na de gesprekken verbroederen we 
net zoals voor, tijdens en na een wedstrijd. Zo worden we als K2000 ook uitgenodigd door de 
kalendercommissie voor ondersteuning bij het opstellen van de wedstrijdkalender. En worden 
we, na een toelichting bekomen te hebben van CTK over topkorfbal, nu ook soms gevraagd op 
hun vergaderingen. Sinds vorig jaar vragen we ook jaarlijks een onderhoud aan met de Raad van 
Bestuur van de KBKB om gemeenschappelijke onderwerpen, discussiepunten te bespreken en/of 
wisselen we louter informatie uit. Zo komen we op 11 juni 2013 weer samen om heel wat pun-
ten te bespreken. Hierdoor ontstaat er een snellere interactie tussen de KBKB en de topclubs, 
waarvoor onze dank aan de betrokken bondsmedewerkers. 

Bestaat dit al lang ? 

Wel K2000 werd in 1992 opgericht door toenmalige vooraanstaande clubvoorzitters: Herman 
Tromp (AKC), Robert De Beukelaer (Boeckenberg), Mark Van Leuven (Borgerhout), John Gielis 
(Catba), Guy Debucquoy (Scaldis) en Eddy Leenaards (Sikopi). Ondertussen zijn er al heel wat 
clubvoorzitters (of andere bestuursleden) de revue gepasseerd, doch K2000-voorzitter Eddy 
Leenaards gaf na 18 vruchtbare jaren het vaandel door aan ondergetekende, welke het voor-
zitterschap waarneemt sinds september 2011. Spijtig genoeg bereiken we niet steeds alle top-
clubs, waardoor het vormen van een algemeen beeld van wat er reilt en zeilt, binnen de top niet 
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altijd even gemakkelijk is. Sommige andere clubs volgens ons vanop afstand via de verslaggeving, 
doch beantwoorden dan de punten of geven hun visie via mail. 

Wat mogen we verwachten van K2000 ? 

Na de zomer starten we zoals de korfbalclubs het nieuwe seizoen op met 2-maandelijkse verga-
deringen. En hopelijk mogen we Leuven Korfbalclub, dankzij hun promotie naar 1ste klasse 
(veld), begroeten als nieuw lid. Doch het huidige seizoen is nog niet teneinde en zoals eerder 
gemeld hebben we nog een overleg tussen K2000 en de KBKB op de agenda staan op 11 juni 
2013. 

Agendapunten aangebracht door K2000 

- Inkomprijzen zaal 2013/2014 

- Zaal: wedstrijdverschuivingen, FF’s & afgelastingen 

- Hervorming Competitiestructuur Hoogste reeks korfbal (veld) 

- Opvang eerstejaars senioren 

- Evaluatie voorbije zaalfinales 

- Belgian Data Base (Kus-project) 

Agendapunten aangebracht door KBKB 

- Organisatie supercup 

- Experiment U14 – U12 

- Evaluatie Korfbal TV 

Hopelijk worden er heel wat vragen omtrent deze punten opgehelderd. 

Werner De Vooght 

Voorzitter Korfbal 2000 

 

NATIONALE DAG VAN DE RECREANT 

Afgelopen zaterdag was ASKC gastploeg voor de “Nationale dag voor Recreanten”. Een stralende 
zon, gewalste en besproeide velden, 24 schitterende teams en een organisatie die op punt 
stond, alles was er om er een schitterende dag van te maken. 

Om 10u00 gingen de eerste wedstrijden van start. Er werd gestreden voor elke bal, er werd tus-
sen 2 palen gegooid, de JEKU-paal werd langs alle kanten bestookt en in de namiddag werden 
diverse pogingen ondernomen om het wereldrecord “strafworpen in 1 minuut”, te verbreken. 
Tegen 17u00 was alles, zoals gepland, afgelopen en konden we ons opmaken voor de prijsuitrei-
king. Voor het officiële gedeelte mochten we Johan Vijgen (sportdienst Schoten) verwelkomen 
die na een kort woordje, de prijzen mocht uitreiken. Dit jaar hadden we de volgende winnaars: 
Leuven (algemeen klassement en de JEKU-paal), Kwik (2-palen) en Vosko (Fair-play). Het wereld-
record werd niet verbroken, maar een duo van Loenhout slaagde er in om binnen 1 minuut 21 
strafworpen in het mandje te leggen. 

Een speciale vermelding is er nog voor de “Stagiairs” van ASKC, een gelegenheidsploegje van 
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mama’s en papa’s van de miniemen, die een schitterend tornooi speelden, ze werden 2e in het 

algemene klassement en 3e bij de JEKU-paal, maar … ze hebben zich vooral ongelooflijk geamu-

seerd! Misschien hebben sommige hierdoor wel de korfbalmicrobe in zich wakker gemaakt en 

worden ze volgend seizoen échte korfballers. 
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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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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! 


