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KALENDER 
22/09/2012 Startnacht voor Scholieren en junioren 

13/10/2012 Mosselavond 

27/10/2012 Discobowling 

10/11/2012 Quiz Duvelstappers 

17/11/2012 Kerstrozenverkoop 

24/11/2012 Bier of wijnproeverij 

01/12/2012 Sinterklaasfeest 

22/12/2012 Kerstfeestje scholieren/junioren 

04/01/2013 Nieuwjaarsreceptie 

19/01/2013 Zwemmen 

Februari/2013 Theater 

22/02/2013 Filmavond 

02/03/2013 Bingo 

17/03/2013 Zaalfinales 

30/03/2013 Paasbrunch 

01/04/2013 Busuitstap naar de ardennen 

20/04/2013 Bonte Avond 

01/05/2013 Laddertornooi 

08/05/2013 Start sportkamp 

12/05/2013 Einde sportkamp 

18/05/2013 Megakriebeldag  
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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 

29/09/2012 Monokorfbal op ASKC van 14u-16u 

06/10/2012 Wriemeldag op ASKC van 14u-16u 

13/10/2012 Monokorfbal op ASKC van 14u-16u 

20/10/2012 Wriemeldag op Meeuwen van 14u-16u 

27/10/2012 Monokorfbal op Scaldis van 14u-16u 

23/03/2013 Wriemeldag op ASKC van 14u-16u 

20/04/2013 Megawriemeldag op Boeckenberg 

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

PUPILLENNIEUWS 
MOMENTEEL GEEN NIEUWS 

CADETTENNIEUWS 

BEKER VAN BELGIË 

03/10/2012 19:00  ASKC A—Rijko 

VERSLAGEN 

CADETTEN OP HET NATIONAAL TORNOOI 

Met enige vertraging (er stond een ongelooflijke file op de elektronische snel-

weg) volgt er dan toch een verslagje van het wel-en-wee van onze Cadetten op 

het Nationaal tornooi. 
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Na enkele jaren van véél meisjes en weinig jongens, hadden we nog eens vol-

doende jongens, dus gingen we nog eens meedoen aan het Nationaal tornooi, 

iets wat elke club zou moeten doen als ze genoeg meisjes en jongens hebben 

voor een ploeg. Het lot (!?) was ons niet echt gunstig gezind, want met Boecken-

berg A, Voorwaarts A en Meeuwen A, hadden we 3 kleppers in onze reeks staan. 

Wat zou dat gaan geven met onze jonge ploeg tegen die 3 topclubs? 

DAG 1 

Zonder ons Babs (die lag in het ziekenhuis na een 

trampoline-ongeval) stonden onze jonge ca-

detten daar nog wat onwennig op het “Nationale 

Tornooi”. We gingen er vooral naartoe om te 

leren, iedereen zou spelen en ervaring opdoen. 

Eerst even bezinnen en dan vol goede moed naar de 1e wedstrijd. 

Wedstrijd 1  -  ASKC - Boeckenberg A 

Aanval: Frauke, Lotte, Sven en Kevin 

Verdediging: Britt, Sabine, Vincent en Nick 

Reserven: Noor, Zoë, Lynn, Liam 

Amai, onze eerste wedstrijd tegen het grote (ook letterlijk) Boeckenberg, wat 

zou dat gaan geven. Vanaf de 1e minuut was het duidelijk, Boeckenberg was een 

ploeg met 8 goede spelers. Langs alle kanten kwamen die van BKC en al snel 

stond het 0-2. Onze aanval had een 2-tal vrijworpen versiert, maar kon deze niet 

omzetten. Na de vakwissel hetzelfde spelbeeld, maar dan is daar Britt, met een 

knappe beweging naar binnen en haar dame kon niet anders dan haar foutief 

stoppen. Vincent zet zich klaar, maar hij mist. Voor de rust krijgen we nog enkele 

kansen, maar het is BKC dat nog 2x scoort en de ruststand op 0-4 zet. 

Na de rust krijgen we nog enkele kansjes, maar we komen niet meer onder de 

druk uit. BKC blijft doorduwen want het doelpuntensaldo zou wel eens bepalend 

kunnen zijn in deze groep des doods. We blijven knokken, maar kunnen niet ver-

hinderen dat BKC nog 8x scoort en de eindstand op 0-12 brengt. 
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Wedstrijd 2  -  ASKC – Meeuwen A 

Aanval: Frauke, Zoë, Vincent en Liam 

Verdediging: Noor, Lynn, Sven en Kevin 

Reserven: Lotte, Britt, Sabine, Nick 

Na de pandoering tegen BKC volgde de wedstrijd tegen Meeuwen, op papier de 

minst sterke ploeg, maar ja, wat betekent dat in deze reeks hé. Ons spel was nu 

al veel beter, alleen hadden we wat problemen in verdediging. Met een inloper 

en een schot kon Meeuwen al snel scoren en keken we te vlug en onterecht, te-

gen een 0-2 achterstand aan. Kevin nog wat onder de indruk van de 1e wedstrijd 

en een beetje overdonderd (wat helemaal geen schande is voor deze jonge kerel 

tegen die laatstejaars heren die kop en schouder groter zijn. Wacht maar tot 

binnen 2 jaar), wordt vervangen door Nick. Onze aanval begint nu mooie kansen 

te creëren en bij één van die aanvallen wordt Noor foutief gestopt en we krijgen 

een stip. Lynn zet zich klaar en, … ze scoort!!! De “0” is van het bord. Onze ver-

dediging houdt nu alles dicht en brengt de bal vlot terug naar onze aanval. Sven 

met een pas naar Lynn achter de paal en met een schotje zet ze de bordjes terug 

gelijk 2-2, tevens ook de ruststand. 

In de 2e helft hetzelfde spelbeeld, maar weer is het Meeuwen dat (te) snel 

scoort 2-3. We blijven niet bij de pakken zitten en blijven mooie aanvallen uit 

onze hoed halen. En, … dat loont, Vincent in steun, Zoë met een knappe inloper 

en terug gelijk 3-3. Er heerst nu lichte paniek aan de overkant. Lang kunnen we 

de stand niet gelijk houden, want met een ver schot komt Meeuwen terug op 

voorsprong 3-4. We blijven knap korfballen en krijgen nog vele kansen en een 

stip, maar Lynn mist. Het blijft lang spannend, maar tegen het einde weet Meeu-

wen nog 2x te scoren en de wedstrijd eindigt op 3-6. Een knappe wedstrijd, met 

goed korfbal en vele kansen.   

Wedstrijd 3  -  ASKC - Voorwaarts A 

Aanval: Noor, Zoë, Sven en Nick 

Verdediging: Britt, Lotte, Vincent en Liam 

Reserven: Sabine, Frauke, Lynn, Kevin 
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Onze laatste wedstrijd van de dag, eentje tegen Voorwaarts A. Al snel worden 

we zwaar fysiek weggedrukt door een Voorwaarts met 2 sterke heren. Spijtig dat 

ze buiten het oog van de scheids onze jongens fysiek aftroeven met wat geduw, 

getrek en getrap. We hebben hier geen antwoord tegen en al snel staan we 0-3 

achter. Dan toch eens een goede aanval, Vincent in steun en Britt met een inlo-

per 1-3. We creëren nog enkele kansen, krijgen enkele vrijworpen, maar komen 

niet tot scoren. Het is Voorwaarts dat vlot scoort en uitloopt tot 1-8. Dan toch 

nog eens een doorbraak en Sven die foutief wordt gestuit. Noor zet zich klaar en 

zet de 2-8 op het scorebord. En nog vindt VW het niet genoeg en scoort de 2-9 

net voor de rust. 

In de 2e helft komen Sabine en Lynn, Zoë en Lotte vervangen. Het spel gaat nu 

nog wat over-en-weer, maar we komen niet tot scoren. Vincent die zich niet 

meer lekker voelde, wordt vervangen door Kevin. Kevin kon 2x in z’n heer, maar 

deze zal onze Kevin niet snel vergeten, want hij heeft tegen het einde van de 

wedstrijd meer moeten lopen dan waar hij zin in had. Knap werk Kevin!!. Voor-

waarts weet uiteindelijk nog 1x te scoren en zo komt de eindstand op 2-10. 

We sluiten dag 1 af als 4e in onze reeks en spelen de volgende week voor de 

plaatsen 13 t/m 16. 

DAG 2 

Nog steeds zonder Babs (ondertussen al wel uit het ziekenhuis) beginnen we aan 

dag 2. 

Wedstrijd 4  -  ASKC – KCOV A 

Aanval: Britt, Lotte, Sven en Kevin 

Verdediging: Zoë, Lynn, Vincent en Liam 

Reserven: Sabine, Frauke, Noor, Nick 

Het spel gaat goed over-en-weer en beide ploegen krijgen kansen maar kunnen 

deze niet benutten. Dan toch een knap ver schot van KCOV en we kijken tegen 

een 0-1 achterstand aan. Onze aanval zet nu de KCOV verdediging onder druk en 

creëert kans na kans Na 4 vrijworpen op de mand, wordt Sven foutief gestopt en 

hij krijgt een stip, die hij omzet 1-1. We spelen goed mee, maar worden veel te 

vlot voorbij gelopen, met 3 inlopers op rij loopt KCOV uit tot 1-4. Net voor rust 



 Pagina 6 

komt Britt goed in steun en met een inloper kan Sven de 2-4 ruststand op de 

bordjes zetten. 

De bal gaat goed rond en we krijgen veel kansen, maar vergeten te scoren en 

dan krijg je het spreekwoordelijke deksel op de neus. Met een korte kans en 

weer en inloper, loopt KCOV uit tot 2-6. We laten onze kopjes niet hangen en 

blijven knokken voor elke bal. Sven nu in steun voor Britt en met een inloper ko-

men we terug tot 3-6. We krijgen nog enkele mooie kansen en 2 vrijworpen, 

maar verder dan de bal op de mand, komen we niet meer. De wedstrijd eindigt 

op 3-6 en we gaan spelen voor de 15e en 16e plaats tegen Scaldis A. 

Wedstrijd voor de 15e plaats  -  ASKC - Scaldis A 

Aanval: Frauke, Sabine, Vincent en Nick 

Verdediging: Britt, Noor, Sven en Liam 

Reserven: Lotte, Lynn, Zoë, Kevin 

Deze wedstrijd tegen Scaldis was achteraf gezien onze beste wedstrijd van het 

tornooi. In een verschroeiende hitte gaven beide ploegen niets prijs. We speel-

den de bal goed rond, maar vergaten die vele kansen er in te gooien. Onze ver-

dediging stond onder zware druk, maar wist telkens de bal te onderscheppen en 

weinig kansen weg te geven. Geen van beide ploegen kwam tot scoren en we 

gingen rusten met een 0-0 stand. 

In de 2e helft wordt Britt vervangen door Lynn. Nog steeds hetzelfde spelbeeld, 

een sterke verdediging en aanval, alleen wil de bal er voor ons niet in. Na ¾ van 

de wedstrijd begeeft onze verdediging dan toch en met een inloper en een stip 

loopt Scaldis uit tot 0-2. We wisselen eindelijk van functie en proberen het tij 

nog te keren. Er wordt goed gespeeld, maar met een ver schot loopt Scaldis ver-

der uit tot 0-3. Na enkele verre schoten op de mand, komt Sven goed in steun en 

brengt Lynn ons met een inloper terug tot 1-3. We komen niet meer tot scoren 

en eindigen op de 16e plaats. Dit was een zéér goede wedstrijd, waarin we sterk 

verdedigden en waarin we de vele kansen niet door het mandje kregen. 

Al bij al een knap tornooi van deze jonge ploeg, waarbij iedereen speelde, in ver-

schillende vakopstellingen en die, naarmate het tornooi vorderde, groeide. 

Dylan Mans 
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15/09/2012 CADETTEN B 

 -    11 – 00 

Aanval: Babs, Lynn, Sabine en Sven 

Verdediging: Lotte, Zoë, Sofie en Vincent 

Reserve: Liam. 

Na veel trainen en enkele tornooien, eindelijk onze 1e competitiewedstrijd tegen 

Vobako C. Al van bij het 1e fluitsignaal veel druk van Vobako op de ballijnen 

waardoor er veel ruimte lag achter de rug. Onze aanval met een snelle actie, ver 

schot van Sven, Babs met de rebound achter de paal en met een schotje legt ze 

de 1-0 in het mandje. Onze verdediging onderschept snel de bal en brengt deze 

steeds vlot terug naar onze aanval. Sven met een knappe verre pas en Babs die 

de score verdubbelt met een inloper 2-0. Tijd voor Bert om de troepen tot orde 

te roepen en ze enkele opdrachten mee te geven, het was iets met “rond” ge-

loof ik. Tijdens de 1e 10’ komen we niet meer tot scoren en we wisselen van 

functie. 

Tijdens deze 10’ hetzelfde spelbeeld, een verdediging die alles onder controle 

heeft en een aanval die kans na kans creëert. Voor de rust scoren we nog 4x. 

3-0 inloper van Zoë met steun van Sofie 

4-0 herhaling van de 3e goal voor wie ze gemist had. Inloper Zoë met steun van 

Sofie 

5-0 pas van Zoë naar Lotte die met een schotje scoort 

ASKC  B Vobako  C 

https://plus.google.com/photos/107103601745766701927/albums/5783477106359243921/5783489856768428226
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6-0 knap schot van Sofie op pas van Zoë 

We gaan rusten met een 6-0 voorsprong. 

In de 2e helft wordt Babs vervangen door Liam. In de 2e helft draaide het nog 

steeds goed rond, en rond, en rond, en rond, en kwamen we nog steeds tot 

mooie en goede kansen. Sabine in steun en met een inloper zet Sven de 7-0 op 

de bordjes. Even later een fout op Sabine en we krijgen een strafworp. Sabine 

zet zich klaar, maar mist deze kans op de 8-0. We wisselen voor de laatste keer 

van functie. 

Knap uitgeven van Zoë en Vincent die met een schot de 8-0 op de bordjes zet. 

Vincent heeft nu de smaak te pakken en met een inloper, met steun van Zoë, 

legt hij de 9-0 in het mandje. Dan gaan we op zoek naar de 10e en het is Lotte die 

haar eigen rebound pakt en er met een kort schotje 10-0 van maakt. Lotte weet 

nu ook niet meer van ophouden en met steun van Vincent zet ze met een inlo-

per de 11-0 eindcijfers op het scorebord. 

Knappe wedstrijd van onze Cadetten waarbij ze vooral leerden om geduldig te 

zijn, eerst de bal goed rond te spelen en de posities in te vullen om dan tot de 

actie over te gaan en niet andersom. 

 

Lynn Masda 

16/09/2012 CADETTEN A 

 

Aanval: Noor, Britt, Sven en Nick 

Verdediging: Frauke, Lynn, Vincent en Liam 

Reserve: Sabine 

Nadat we ons hadden teruggetrokken uit 1e klasse, werden we ingedeeld met 

Putse B en Mercurius/Hoboken 2000 A, de 2 afvallers uit de Nationale reeks. Het 

beloven dus pittige wedstrijden te worden. 

Van bij de 1e minuut domineren we de wedstrijd, maar we vergeten de vele 

kansen te benutten, inloper na inloper en schot na schot belanden op de mand 

en rollen er naast ipv er in. MHB2000 scoort bij z’n 1e aanval en we zijn op ach-

ASKC  A   -   Mercurius/Hoboken 2000  A10 – 04 
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tervolgen aangewezen. Na vele kansen is het dan eindelijk zover, Britt in steun 

en daar is Nickske, met een inloper brengt hij ons terug gelijk 1-1. We wisselen 

van functie. 

We blijven mooie aanvallen op de mat brengen en bij een fout krijgen we een 

stip, maar deze wordt gemist door Frauke. Ondertussen scoort MHB2000 de 1-2, 

maar geen nood, bij de volgende aanval krijgen we een vrijworp. Eerst Vincent 

met een schot dan Liam en uiteindelijk is het Frauke die de bal er in legt 2-2. We 

gaan rusten bij een 2-2 stand, maar gezien de kansen, hadden we al veel meer 

doelpunten moeten maken. 

In de 2e helft blijven we kansen creëren maar nu werken we wel af. Sven in 

steun en met een inloper brengt Britt ons op voorsprong 3-2. Onderschepping 

van Britt, pas diep naar Sven en met een inloper geeft Britt ons wat ademruimte 

4-2. MHB2000 geeft niet op en met een knap schot komen ze terug tot 4-3. Vol-

gende aanval en Sven die met een ver schot de kloof terug op 2 punten brengt 5

-3. Onze verdediging houdt nu alles gesloten en onze aanval blijft het gaspedaal 

indrukken. Noor in steun en daar is Britt weer, met een inloper zet ze de 6-3 op 

de bordjes. We wisselen van functie en Sabine komt Lynn vervangen. 

Ook deze aanval blijft goed draaien en met een ver schot brengt Vincent ons op 

7-3. Even later wordt Frauke foutief gestopt en ze zet zelf de strafworp om, 8-3. 

MHB2000 weet nog 1x tegen te scoren, en dan is het rood en blauw wat de wet 

dicteert. Liam knap in steun en Frauke met een inloper voor de 9-4, Sabine in 

steun, knap uitgegeven naar Vincent die met een ver schot de 10-4 eindcijfers 

op de bordjes zet. 

Knappe wedstrijd met goed verdedigend werk en vele, mooie aanvallen. Een 

knappe start Cadetten !!! 

 

Ann Smaldy 

SCHOLIERENNIEUWS 

BEKER VAN BELGIË 

26/09/12 19:00  ASKC—Vobako 
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JUNIORENNIEUWS 

BEKER VAN BELGIË 

03/10/2012 20:00  ASKC—SIKOPI 

RECREANTENNIEUWS 
WEDSTRIJDEN + TORNOOIEN 

29/09/2012 14:30  ASKC—AKC 

13/10/2012 driehoekstornooi ASKC 

   15:00  ASKC—Bornem 

   16:00  Bornem—Ago Aalst (terrein ASKC) 

   17:00  Ago Aalst—ASKC  (terrein ASKC) 

20/10/2012 16:00  Hoevenen—ASKC 

17/11/2012 Nationale dag indoor 

GELEIDE TRAINING 

Regelmatig organiseert de KBKB geleide trainingen.  

22/09/2012 geleide training op Berkenrode om 10.00 u. 

01/12/2012 geleide training in sporthal ’t venneke te Ekeren om 10.00u   

Voor de geïnteresseerde gelieve zo snel mogelijk uw naam door te geven aan 

Mieke Peeters (mieke.askc@telenet.be). Per deelnemer zijn er weer PuRe te 

verdienen. Dus hoe meer zielen, hoe meer PuRe !! 

WAT IS PURE? 

PuRe staat voor punten recreatie. Hoe meer punten we verdienen, hoe groter 

de waarde is van de aankoopbon op het einde van het jaar 

De Pure punten kan je bijeensprokkelen van 1 januari tot en met 31 december.  

 Men moet aan minstens 6 activiteiten deelnemen om recht te hebben op de 

waardebon.  

 Indien men Forfait moet geven worden er 15 punten in mindering gebracht bij 

de forfaitgevende ploeg. Indien de wedstrijd op een ander datum gespeeld 
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wordt worden er geen punten in mindering gebracht . Beide ploegen moeten 

wel doorgeven wanneer er dan gespeeld wordt en de uitslag met een beoorde-

lingsformulier doorsturen naar Dirk & Koen.  

 Per deelgenomen wedstrijd die via de KBKB veldspeelgelegenheid is gepro-

grammeerd krijg je 5 punten . En als je dan een beoordelingsformulier na de 

wedstrijd doorstuurt naar Dirk & Koen dan krijg je nog eens 5 punten.  Bij onder-

ling afgesproken wedstrijden moet je steeds een beoordelingsformulier doorstu-

ren want anders weten we niet dat jullie gespeeld hebben . Hiervoor krijg je 5 

punten.  

 Doe je mee aan de zaalspeelgelegenheid van de KBKB dan krijg je 3 punten. 

Hiervoor moet je geen beoordelingsformulier doorsturen aangezien er leden van 

Recreatie CRS/WRK aanwezig zijn in de zaal. Spreken jullie onderling een zaal-

wedstrijd af dan moet er wel een beoordelingsformulier doorgestuurd worden 

anders kunnen we geen 3 punten geven .  

 Doe je mee aan een geleide training dan krijg je per deelnemer 3 punten. De 

organiserende ploeg krijgt nog eens 3 punten extra.  

 Per blauwe licentie (recreantenlicentie) krijg je 1 punt . Op het einde van het 

jaar wordt dit opgevraagd bij de KBKB door Recreatie CRS/WRK.  

 Deelname aan de Nat. Dag Indoor is goed voor 3 punten per ploeg. Hiervoor 

moet geen beoordelingsformulier doorgestuurd worden.  

 Deelname aan de Nat. Dag Outdoor is dan weer goed voor 5 punten per 

ploeg. Hiervoor moet geen beoordelingsformulier ingestuurd worden.  

De organiserende club krijgt 5 punten extra.  

 Aanwezig op een info avond van Recreatie CRS/WRK is 5 punten waard.  

 Tornooi organiseren = 5 punten . Het aantal deelnemende ploegen moet mini-

mum 4 zijn waarvan max. 1 eigen ploeg.  Het deelnemen aan een tornooi = 3 

punten Deze punten kan je pas bekomen als je de uitslag van je gespeelde wed-

strijden doorstuurt naar Dirk & Koen (dit mag een gewoon mailtje met de ge-

speelde wedstrijden + uitslag zijn). Aan de organiserende club wordt gevraagd 

om de uitslagen van het tornooi eveneens door te sturen naar Dirk & Koen. Dit 

ter controle.  



 Pagina 12 

Verdeling : budget 2500€  

Alle punten van alle ploegen worden tezamen geteld. Het budget (Z is 2500 €) 

word gedeeld door het totaal aantal punten (Y) van alle ploegen. Uitkomst (X) = 

bedrag dat één punt waard is. Elke club krijgt dan zijn punten vermenigvuldigd 

met het getal X.  

voorbeeld :  

Z= 2500 €  

Y = 900 punten  

x = Z/Y --> 2500/900 = 2,77€  

Club A heeft op 1 jaar 45 punten verdiend : 45 x 2,77 = 124,65€  

KERNNIEUWS 

BEKER VAN BELGIË 

12/09/2012 ASKC-Floriant  17-14 

19/09/2012 20:00  ASKC—Hoboken 2000  

FOTO’S 

Op onze site kan je de foto’s bekijken van de bekerwedstrijd tegen Floriant en 

van de wedstrijd tegen Deurne jl. 

Met dank aan Jordy Joossens 

VERSLAG 

ASKC heeft revanche beet na bekerwinst tegen Floriant 

Vorig jaar streden beide achttallen te Herentals om een plaats in de Promo Lea-

gue. Floriant won en dus kon ASKC revanche nemen in de Beker van België. Bei-

de ploegen begonnen aan de wedstrijd met een gewijzigde ploeg om diverse 

redenen. ASKC mocht starten met een 2-0 handicap voorgift. 

De wedstrijd kwam traag op gang en het waren vooral de verdedigers die baas 

waren. 

De wedstrijd ging stevig op en neer en hier en daar moesten enkele spelers als-

ook de coaches tot de orde worden geroepen. Het was duidelijk dat er meer op 
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het spel stond dan enkel bekerwinst. Ruststand 9-8 (inclusief voorgift). 

In de tweede helft namen de aanvallers het over van de verdedigers en werd er 

vlot gescoord. Floriant miste op een cruciaal moment een strafworp en zo steeg 

het geloof van ASKC in een bekeroverwinning. Uiteindelijk won ASKC onder im-

puls van het thuispubliek deze wedstrijd en had het zo zijn revanche beet. 

Kevin De Waele (ASKC): “Ondanks het feit dat we enkele pionnen moest missen 

zijn wij het beste gestart. In de tweede helft konden we steeds direct tegensco-

ren. Halverwege de tweede helft namen we het initiatief over en liepen zo 3 

doelpunten uit. Bij Floriant begon de motor toen te sputteren. In de laatste 2 

minuten vielen er dan uiteindelijk nog 2 doelpunten voor Floriant waardoor de 

eindstand op 17-14, inclusief voorgift eindigde.” 

Tom Van Houdt (Floriant): “Een cadeau is het nooit om op woensdagavond een 

verre verplaatsing voorgeschoteld te krijgen. Waar Floriant vorig jaar nog dit ge-

luk aan zijn zijde had viel dit deze keer ASKC te beurt. Met sterke revanchege-

voelens na de verloren match vorig jaar te Herentals was ASKC al gretig aan het 

opwarmen toen de eerste Floriant-spelers arriveerden.” 

Julie De Coninck (Floriant): “We wisten dat ASKC gebrand was om de overwin-

ning binnen te halen. De verre verplaatsing en een aantal afwezigen in onze 

ploeg maakten het er niet gemakkelijker op. Dat terzijde hebben we zeker niet 

onze beste wedstrijd gespeeld, vooral de afwerking liet het opnieuw afweten en 

dan weet je dat het moeilijk wordt tegen een toch behoorlijk vlot scorend ASKC, 

vooral langs herenzijde. Nu is het voor ons belangrijk om te focussen op de 

match zondag tegen Putse en hopelijk onze eerste punten te pakken.” 

Bron: Korfbalkrant (www.korfbalkrant.be)  

Foto's: Jordy Joossens 

Verslaggever: Stefan de Vogelaere  

TOOGNIEUWS 

ALGEMEEN 

Bij het sluiten van de toog, gelieve de glazen af te drogen, de bakken leeg te ma-

ken en de frigokast aan te vullen. De volgende personen, die de toog openen 
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moeten dan niet eerst alles aanvullen, bakken gaan leeg maken en frigo aanvul-

len ( iedereen begint graag met een propere toog).  

WEDSTRIJDKALENDER 
Opgelet deze kalender dateert van 15/09. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvin-

den. Deze wijzigingen ten opzichte van de vorige nieuwsbrief zullen in het rood 

staan. 

ZA 15-09-2012  
VR Cadetten 2de kl GR IIE ASKC B Vobako C 
 

ZO 16-09-2012  
2de Gewestelijke B Minerva 3 ASKC 4  
VR Cadetten 2de kl GR IG ASKC A Hob 2000/Mercurius A 
3de Gewestelijke B Spartacus 5   ASKC 5   KG 
VR Junioren 1ste kl B ASKC Putse B 
1ste Gewestelijke C ASKC 2 Deurne 2  
2de klasse A reserve ASKC res Deurne res  
2de klasse A ASKC Deurne  
 

ZA 22-09-2012  
13:00 VR Cadetten 2de kl GR IIE Kwik B ASKC B   KG 
13:30 VR Cadetten 2de kl GR IG Putse B ASKC A   KG 
15:00 VR Scholieren 2de kl A ASKC Borgerhout/GW B  
 

ZO 23-09-2012  
9:00 2de Gewestelijke B ASKC 4 Voorwaarts 4  
10:15 3de Gewestelijke B ASKC 5 Borgerhout/GW 6  
10:15 2de Gewestelijke A ASKC 3 Voorwaarts 3  
10:30 VR Junioren 1ste kl B Putse A ASKC   KG 
12:40 1ste Gewestelijke C Technico 2   ASKC 2   KG 
14:00 2de klasse A reserve Technico res   ASKC res   KG 
15:30 2de klasse A Technico   ASKC   KG 

 
ZA 29-09-2012  
14:00 VR Cadetten 2de kl GR IIE RKC ASKC B 
 

ZO 30-09-2012  
9:45 3de Gewestelijke B Kwik 5   ASKC 5   KG 
11:00 VR Scholieren 2de kl A Leuven ASKC  
11:00 VR Junioren 1ste kl B ASKC Temse A 
11:00 2de Gewestelijke A Hoevenen 3 ASKC 3  
11:00 2de Gewestelijke B Verde 3 ASKC 4  
12:40 1ste Gewestelijke C ASKC 2 Verde 2   
14:00 2de klasse A reserve ASKC res Verde res  
15:30 2de klasse A ASKC Verde  
 

ZA 06-10-2012  
14:00 VR Cadetten 2de kl GR IIE Vobako C ASKC B 
15:00 VR Cadetten 2de kl GR IG  Hob2000/Mercurius ASKC A 
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15:30 VR Junioren 1ste kl B Putse B ASKC 
 

ZO 07-10-2012  
9:00 2de Gewestelijke B ASKC 4 Borgerhout/GW 3   
10:00 VR Scholieren 2de kl A Voorwaarts B ASKC  
10:15 3de Gewestelijke B ASKC 5 Minerva 4  
10:15 2de Gewestelijke A ASKC 3 Boeckenberg 3    
12:40 1ste Gewestelijke C Hoevenen 2 ASKC 2  
14:00 2de klasse A reserve Hoevenen res ASKC res  
15:30 2de klasse A Hoevenen ASKC  
 

ZA 13-10-2012  
14:00 VR Cadetten 2de kl GR IIE ASKC B KWIK B 
 

ZO 14-10-2012  
9:00 2de Gewestelijke A AKC 3 ASKC 3  
9:30 VR Scholieren 2de kl A Boutersem A ASKC 
9:45 VR Cadetten 2de kl GR IG  ASKC A Putse B 
10:00 3de Gewestelijke B Scaldis 4 ASKC 5 
11:00 VR Junioren 1ste kl B ASKC Putse A 
12:40 1ste Gewestelijke C ASKC 2 Mercurius 2  
14:00 2de klasse A reserve ASKC res KCBJ res  
15:30 2de klasse A ASKC KCBJ  
 

ZA 20-10-2012  
00:00 VR Scholieren 2de kl A ASKC Vrij 
14:00 VR Junioren 1ste kl B Temse A ASKC 
14:00 VR Cadetten 2de kl GR IIE ASKC B RKC 
 

ZO 21-10-2012  
9:00 2de Gewestelijke B ASKC 4 Meeuwen 3  
10:15 3de Gewestelijke B ASKC 5 Vobako 4  
10:15 2de Gewestelijke A ASKC 3 Kwik 3    
12:40 1ste Gewestelijke C Appels 2 ASKC 2  
14:00 2de klasse A reserve Appels res ASKC res  
15:30 2de klasse A Appels ASKC  
 

ZA 27-10-2012  
15:00 VR Scholieren 2de kl A Borgerhout/GW B ASKC  
 
Deze nacht omschakeling naar winteruur !! 
 

ZO 28-10-2012  
9:30 3de Gewestelijke B Putse 5   ASKC 5   KG 
11:00 2de Gewestelijke B Scaldis 3  ASKC 4   KG 
11:00 2de Gewestelijke A Spartacus 3 ASKC 3   KG 
12:40 1ste Gewestelijke C ASKC 2 Boechout 2  
14:00 2de klasse A reserve ASKC res Boechout res  
15:30 2de klasse A ASKC Boechout  
 

ZA 03-11-2012  
15:00 VR Scholieren 2de kl A ASKC Leuven  
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ZO 04-11-2012  
9:30 3de Gewestelijke B Riviera 5 ASKC 5  
 

ZO 10-03-2013  
10:15 3de Gewestelijke B ASKC 5 Boeckenberg 6  
   

ZO 17-03-2013  
10:15 3de Gewestelijke B ASKC 5 Spartacus 5    
 

ZA 23-03-2013  
17:30 1ste Gewestelijke C Deurne 2 ASKC 2  
19:00 2de klasse A reserve Deurne res ASKC res  
20:30 2de klasse A Deurne ASKC  
 

ZO 24-03-2013  
9:00 3de Gewestelijke B Borgerhout/GW 6 ASKC 5  
10:15 2de Gewestelijke B ASKC 4 Minerva 3  
 

ZO 14-04-2013  
9:00 2de Gewestelijke B Voorwaarts 4 ASKC 4  
10:15 3de Gewestelijke B ASKC 5 Kwik 5    
10:15 2de Gewestelijke A Voorwaarts 3 ASKC 3  
12:40 1ste Gewestelijke C ASKC 2 Technico 2    
14:00 2de klasse A reserve ASKC res Technico res    
15:30 2de klasse A ASKC Technico   
  

ZO 21-04-2013  
9:00 2de Gewestelijke B ASKC 4  Verde 3  
10:00 3de Gewestelijke B Minerva 4  ASKC 5  
10:15 2de Gewestelijke A ASKC 3 Hoevenen 3  
12:40 1ste Gewestelijke C Verde 2  ASKC 2  
14:15 2de klasse A Verde ASKC  
15:45 2de klasse A reserve Verde res ASKC res  
 

ZO 28-04-2013  
10:15 3de Gewestelijke B ASKC 5 Scaldis 4  
10:15 2de Gewestelijke B Borgerhout/GW 3  ASKC 4    
11:00 2de Gewestelijke A Boeckenberg 3   ASKC 3   KG 
12:40 1ste Gewestelijke C ASKC 2 Hoevenen 2  
14:00 2de klasse A reserve ASKC res Hoevenen res  
15:30 2de klasse A ASKC Hoevenen  
 

ZO 05-05-2013  
10:15 2de Gewestelijke A ASKC 3 AKC 3  
11:00 3de Gewestelijke B Vobako 4 ASKC 5  
12:40 1ste Gewestelijke C Mercurius 2 ASKC 2  
14:00 2de klasse A reserve KCBJ res ASKC res  
15:30 2de klasse A KCBJ ASKC  
 

ZO 12-05-2013  
10:15 3de Gewestelijke B ASKC 5 Putse 5    
 
Opgelet: 
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Borgerhout/GW speelt dit seizoen al haar wedstrijden op de site Drankenhof, Borskeek-
sesteeng 65a, 2100 Deurne, het voormalig terrein van Groen-Wit 
 

ZOEKERTJES KLEDIJ 
Volgend seizoen zijn er nieuwe trainers, waardoor het huidige model nieuw nog 

heel beperkt te verkrijgen is. 

 

Wie dus graag zijn/haar trainer verkoopt via de 2de handsmarkt mag een zoe-

kertje plaatsen in het clubblad. 

Ik zoek alvast een damesmaat 40. Iemand die gestopt is en haar trainer aan een 

prijske wil verkopen?  Mailen naar leenlesage@hotmail.com! 

 

SUPPORTERSCLUB RED & BLUE  
Weer een nieuwe rubriek. Hier zullen jullie regelmatig nieuws vinden van de 

supportersclub Red & Blue. 

 

Noteer alvast 15/06/2013 in je agenda want dan is er een spetterend suppor-

tersfeest.  

 

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 te-

rug te vinden in de buurt van de supportersvlag en de mobiele toog. 

 

CLINIC 
Positief coachen 

Niet specifiek vertrekkend vanuit de rol van een trainer, een bestuurder, een 

leidinggevende, een ouder.... Wel vertrekkend vanuit de rol die elkeen opneemt 

als coach. En coachen betekent dat je de personen die je coacht helpt hun doe-

len te bereiken door te werken op hun eigen vermogen. Hij staat meer stil bij de 

algemene principes van coachen vanuit de psychologie, de pedagogie, manage-

ment, en niet vanuit een sporttechnisch oogpunt. Dit wil zeggen dat je zijn work-

shop zowel als trainer en als een bestuurslid kan volgen, maar eigenlijk ook een 

ouder die zijn kind opvoed. 

 

Docent: Freek Onzia (sportbeheerder sportclubondersteuning stad Antwerpen) 

Waar? Chalet Catbavrienden Korfbalclub - sportvelden Boterlaar, Ruggeveldlaan 

- 2100 Deurne 

Wanneer? Zondag 14 oktober te 14u - 16u of 17u 

 

Om deel te nemen aan deze clinic, schrijf je dan in via Eva Van Strydonck of via 

de website 
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Vlotter scoren—ontkoppelde shottechniek 

Docent: Ivo Goossens 

 

Wanneer: zaterdag 06 oktober 2012 

Aanvang: onthaal 9u, start clinic 9u45 

Plaats: sporthal Tielen, Prijsstraat 68, 2460 Kasterlee 

 

Om deel te nemen aan deze clinic, inschrijven bij Eva Van Strydonck of via de 

website 

  

NIEUWS VAN ‘T JAC 
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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 

 


