
 

 

’t Boekske Sparta Ranst 

 
 

 

April 2012 
  



 
www.jb-assistance.be 

 

 

 
Uw advertentie hier? Info bij 

Johanvandeputte@hotmail.com 

 

 

 

 

       
  Bloemen op bestelling 

        03 / 475 98 45 
Gasthuisstraat 24, Ranst 

 

 

 

       Hallebaan 21A, Oelegem 

       www.hetlekkerkoeike.be 

 

 

 

 

       Schoolstraat 33, Ranst 

      www.deridder-goossens.be 

 

 

 

       Sofware Advies bvba 

       Frankrijklei 65, Antwerpen 

       03 / 202 50 00 

       info@software-advies.be 

  

http://www.jb-assistance.be/
mailto:Johanvandeputte@hotmail.com
http://www.hetlekkerkoeike.be/
http://www.deridder-goossens.be/
mailto:info@software-advies.be


 

Beste leden, sympathisanten en sponsors, 
 

 

Onze quiz was een schot in de roos. Een grote opkomst van leden en 

sympathisanten, 8 ploegen en 1 kadettenploeg namen deel aan deze 

hersenbrekeravond. Het was een gezellige avond met leuke vragen, 

droedels, fotoronde etc. 

Bedankt Leo (quizmaster),Wiske, Erik, Thomas, Tibo, Katrien, Carla en 

Daniëlle voor de organisatie van deze avond. 
 

De zaalcompetitie is geëindigd met een extra beslissingswedstrijd voor 

onze kernploeg. Deze werd gespeeld in Herentals tegen Hove 11-12 winst 

voor Sparta. Proficiat aan onze spelers en bedankt voor het hele seizoen. 

Ook nen dikke proficiat aan die luidruchtige opgekomen supporters. 
 

Onze kadetten en enkele recreanten zijn naar de finalewedstrijden in de 

Lotto Arena gaan kijken. Ze zagen daar 2 fantastische wedstrijden en een 

knappe landskampioen Boeckenberg. Van zo’n moment moeten we 

allemaal genieten en misschien dromen? 
 

Onze pupillen en miniemen hebben mooie wedstrijden gespeeld. Er zit 

toekomst in onze jeugdploegen. De kadetten blijven maar aangroeien met 

onlangs nog een nieuwe speler, Toon Wuyts. Naar volgend seizoen toe, 

biedt dit enorme perspectieven voor een extra ploeg scholieren. 
 

Graag nodigt het bestuur jullie allen; spelers, ouders, sympathisanten, 

sponsors uit voor onze algemene vergadering op vrijdag 27 april 19u30. 
 

Tevens zou ik graag nog eens onze sponsors van het voorbije jaar willen 

bedanken. Dankzij hen kunnen we onze jeugdwerking verbeteren. 

Ook de nieuwe sponsors willen we vooral welkom heten in onze club: 

Wisteria, ‘t Lekker Koeike, Hovenier Foesier. 
 

Indien je er passeert, laat dan weten dat je via Sparta komt.  

 

sportieve groeten, 

       de voorzitter 

       An Diddens 



KERN 
 

Ekerse – Sparta Ranst   11 – 13 

Deze twee ploegen zijn mekaar waard. Dat is zowel vorig seizoen als in de 

heenmatch gebleken. Onze ploeg nam de beste start en liep in de eerste 

helft flink uit. 

Na de pauze kwam de thuisploeg echter terug in de match. Meer zelfs, 

Ekerse kwam op een bepaald moment ook op voorsprong. Sparta liet echter 

niet zomaar begaan en vocht terug. Steven DC was ongetwijfeld de man 

van de match. Hij maakt ruim de helft van de Sparta doelpunten. 

Met deze overwinning blijven de kansen op de promotie reëel. 

 

Sparta Ranst – Bornem  7 – 6  

Bij het begin van het seizoen dacht men dat dit een makkelijke match zou 

worden. Bornem promoveerde vorig seizoen terwijl onze ploeg over enorm 

veel ervaring beschikt. De voorbije maanden is echter gebleken dat in deze 

reeks veel mogelijk is en dat iedereen van iedereen kan winnen. 

Om kans te maken op de promotiewedstrijd in Herentals moest er wel 

gewonnen worden en dat liep niet van een leien dakje. Sparta had het 

aanvankelijk knap lastig met de bezoekers uit Bornem, maar naarmate de 

match vorderde ging het beter. 

Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd nog met een nipte 7-6 score. De 

resultaten in de andere matchen even bekijken… en jawel!!! 

NAAR   HERENTALS !!! 

 

Eindstand zaalcompetitie – Eerste ploeg 
 

1. Kapellen  14 w 17 ptn. 

2. Sparta Ranst  14 17 

3. Mercurius  14 17 

4. Ekerse   14 16 

5. Joki   14 12 

6. Geelse   14 11 

7. Bornem  14 11 

8. ATBS   14 9 



Zaalfinales 2012 

Bloso Sportcenter Herentals 
 

Hove KC – Sparta Ranst KC       Zondag 11 maart 2012 
Na het behalen van de tweede plaats in hoofdklasse 3 speelde Sparta Ranst 

met zijn eerste ploeg tegen Hove voor een plaats in Hoofdklasse 2 komend 

seizoen. Hove eindigde voorlaatste in die reeks. Deze finalematchen 

worden sinds enkele jaren betwist in het Bloso Sportcenter in Herentals, 

maar het heeft geen haar gescheeld of het ging niet door. Supporters van 

Topleague club Scaldis maakte het zaterdagavond een beetje te bont in de 

zaal met de gekende gevolgen. 

Toch werd de zaal opnieuw vrijgegeven en om 10u30 begon de wedstrijd. 

Steven DC, Christophe, Nadja en Ellen begonnen in aanval. Verdedigend 

gingen Steven VH, Jan, Ilse en Kristel op. 

De eerste korf van match viel door de verkeerde mand, maar Sparta 

herstelde en kwam zelfs op een 1-2 voorsprong via Christophe en Steven 

VH. Gescoord werd er echter niet veel in de eerste periode. Als het toch 

gebeurde, was het meestal Hove dat de korf vond. De afwerking langs 

Sparta zijde was beneden niveau. Ruststand 6-3. 

In de tweede speelhelft ging het plots vlotter. Steven DC maakte de 6-4. 

Opnieuw wisselen van vak en ook de andere Spartanen vonden plots de 

korf. Het werd 6-5. Hove kon dan ook nog een keer scoren, maar na een 

nieuwe vakwissel waren die van ons echt vertrokken en even later stond er 

een tweepunten kloof op het scorebord. Groter werd de voorsprong dan wel 

niet, Hove kwam op geen enkel moment verder dan de aansluitingstreffer. 

Even opschudding toch wanneer de tafel een doelpunt voor Sparta aftrok in 

plaats bij te tellen; van 8-9 ging het terug naar 8-8 ipv 8-10. Hiervan 

profiteerde Hove om meteen terug te slaan, 9-10. Met nog slechts een 

beperkte speeltijd en een ondertussen 10-12 stand, ging de bal langs Sparta 

zijde goed rond; Hove liet begaan. In de slotminuut werd het dan toch nog 

spannend nadat Hove een penalty benutte. In de laatste seconden waren er 

dan nog enkele schoten van Hove, maar verder dan de rand van de korf 

kwamen die niet. Een mooie 11-12 overwinning voor onze ploeg die puur 

op ervaring heel wat brokken maakt in het korfbalwereldje. 

PROFICIAT 

  



 

 
  



GEWESTELIJKEN 
 

Ekerse – Sparta Ranst   7 – 7 

De wedstrijd in Ekeren zou voor onze gewestelijken een leuke match 

moeten worden die met een overwinning wordt afgesloten. De thuisploeg 

begon echter vlijmscherp aan de match en stond meteen 1-0 voor. Na 5 

minuten kwamen er ook meteen 2 nieuwe heren op het veld. Bij Ekerse 

hadden ze het goed gezien: door deze vervangingen konden ze goed 

uitkiezen wie tegen wie moest komen te staan. Enkele minuten later kwam 

er zelfs een heer uit hun eerste ploeg op het veld zodat het voor ons alsnog 

een lastige avond zou worden. 

Ekerse liep uit tot 3-0 vooraleer wij konden tegenscoren. Het was Karleen 

die de eerste van de avond voor Sparta door de korf gooide. Nadien slaagde 

Eddy erin met een inloper de aansluitingstreffer te maken. Nog eenmaal 

Ekeren en dan was het Sparta dat terug gelijk maakte (via Karleen met twee 

schotjes). Net voor de pauze werd het dan toch nog 5-4. 

Na de pauze slaagden we erin toch op voorsprong te komen: Eddy met een 

schot en An (ook een schot) zorgden voor de 5-6. In een spannende slotfase 

kwam er geen grotere kloof, integendeel. Ekeren maakte opnieuw gelijk. 

Toen Pieter ons opnieuw op voorsprong bracht (6-7) waren er nog iets 

minder dan 5 minuten te spelen. De voorsprong ook vasthouden lukte ons 

niet. Ekerse scoorde nog één keer en zo eindigde deze match op een  

gelijkspel: 7-7 

 

Sparta Ranst – Putse 4   6 – 7  

In tegenstelling tot de match van vorige week, beloofde dit een lastige 

ochtend te worden. De tegenstander, Putse, staat al de ganse competitie 

bovenaan in het klassement en speelt mee voor de titel. Toch kwamen we 

goed uit de startblokken. Putse opende dan wel de score, via Hans (ver 

schot), Pieter (inloper), Rudi (schotje achter de korf na rebound) en Karleen 

(idem als Rudi) kwamen we 4-2 voor. Net voor de rust maakte de 

bezoekers er nog 4-3 van. 

Maar bij aanvang van de tweede speelhelft werd onze voorsprong weer 

groter. Charlotte en Karleen (beide met schot) bezorgden ons een 6-3 stand. 

In de laatste tien minuten konden wij niet meer scoren, Putse daarentegen 

kwam nu echt onder stoom. Met vier doelpunten op rij wonnen alsnog de 

afsluiter van deze zaalcompetitie. Net als vorige week slaagden we er dus 

niet een voorsprong vast te houden. 



 

Eindstand zaalcompetitie – Gewestelijken 
 

1. Boeckenberg 5 12w 23 ptn. 

2. Putse 4  12 18 

3. Catba 4  12 16 

4. ASKC 5  12 11 

5. Sparta Ranst 2 12 7 

6. Ekerse 2  12 5 

7. Floriant 4  12 4 

 

 

veldcompetitie 
 

Borgerhout – Sparta Ranst   8 – 12 

Half maart begonnen onze gewestelijken aan het vervolg van de 

veldcompetitie. Op het veld van Borgerhout, de leider in de reeks. Via 

Christophe op penalty (is er dan toch iemand in de ploeg die penalty’s kan 

nemen?), Jan (2), Karleen en opnieuw Christophe stond er aan de pauze 

een 3-5 stand op het bord. 

Via Christophe en Pieter werd het bij het begin van de tweede helft 4-7. 

Even leek Borgerhout dan toch nog voor de overwinning te gaan, ze 

kwamen gevaarlijk terug tot 6-7. Via Eddy, Christophe, Jan, Pieter en 

Karleen werd het uiteindelijk 8-12. Een mooie overwinning voor onze 

gewestelijken. 

 

Kwik 5 – Sparta Ranst   3 – 7  

Een dag na de grote finale in de Lotto-Arena speelden we een inhaalmatch 

op het kunstgrasveld van Kwik. Op geen enkele moment kwam de 

overwinning voor onze gewestelijken in het gedrang, ondanks de 

moeilijkheden om te scoren. Tot frustatie van enkele werd er dan ook 

weinig van functie gewisseld. Laten we vooral onthouden dat we de twee 

punten meenamen richting Ranst. 

 

  



Sparta Ranst – Spartacus  19 – 7 

Onder een stralende lentezon nam Sparta een vliegende start. Zeer snel 

keken de bezoekers tegen een 5-0 achterstand aan. Die kwam er door 5 

verschillende doelpuntenmakers: Christophe, Karleen, Charlotte, Pieter en 

An. Na de 5-1 volgden opnieuw meerdere korven van ons: Charlotte, Hans 

en twee keer Christophe zette de negen op het bord. Na de tweede voor 

Spartacus was het opnieuw Hans die de tiende voor Ranst maakte. Via 

Charlotte en nog twee keer Christophe stond er bij de rust al een 13-4 op 

het bord. Die van Spartacus, maar eigenlijk ook wijzelf, wisten niet wat er 

gebeurde; de afwerking was uitstekend en toch even afwachten of dat ook 

na de pauze zo zou zijn. 

Het ging in die tweede helft ook goed. Vrij snel maakte Christophe de 14
e
 

en Pieter nummer 15. Door doelpunten van Rudy, Christophe, Pieter en 

nog maar eens Christophe (zijn 8
e
 van de match) kwamen net niet aan de 

twintig. Een mooie wedstrijd voor onze gewestelijke ploeg; door deze 

overwinning komen ze zelfs opnieuw aan de leiding in hun reeks! 

 

 

 
 

Help 
Graag willen we nogmaals een oproep lanceren om een technisch 

groepje samen te stellen. Christophe Geusens zou dit graag 

coördineren.  
 

Er zijn verschillende werken die dienen uitgevoerd te worden: 

nazicht boiler keuken, palen schilderen, container aanpassen, 

lijnen inkorten, zijgevel clubhuis, aanpassingen keuken. 
 

Dit alles kan niet met twee handen alleen en daarvoor zijn we 

nog op zoek naar enkele handen meer. 

Dus graag handige papa's of mama's die soms in de oneven 

weken eens een keertje mee de handen uit de mouwen te willen 

steken op zaterdag voormiddag. 

Geef een seintje aan het bestuur indien je deel wil uitmaken van 

dit groepje.  

Dank 



KADETTEN 
 

Sparta Ranst A – Berkenrode   2 – 4 

Zondag 4.3 de laatste zaalwedstrijd thuis tegen Berkenrode. De ploeg was 

dooreengeschud door afwezigheid van Ben en Jules. 

Lize startte als kapitein met Jef, Luna en Kobe. In verdediging gingen 

Claudia, Lore, Aron en Joppe. De tegenpartij begon zeer agressief en 

zodanig dat we een beetje verbauwereerd naar de officiële scheids van 

Boechout keken. Maar hij zag er geen fouten in en liet begaan. De eerste 

10' gingen snel voorbij en met nog een inworp en 15" te spelen plaatsten 

we een time-out. Kobe zou bal inspelen, Luna onze bekende "luju" (voor 

de lezers bij een hoge steun de bal vragen en de tegenstrever doen happen 

om te onderscheppen, snel wegtrekken en de bal over de steun spelen en 

dan scoren uiteraard) doen. Indien ze niet zou scoren stond Jef op zijn verre 

afstand om nog een poging te doen. Er werd ingespeeld via Kobe, een 

perfecte beweging van Luna en ze scoorde van achter de korf. 1-0 voila zo 

doen ze dat in Ranst.    

Na de functiewissel bleef de partij zeer snel over en weer gaan met 

balverlies en soms mooie kansen die we helaas niet benutten. De 

tegenstrever kwam op 1-1. Er was dan nog een fase waarin onze spelers 

foutief werden geblokkeerd maar er kwam geen penalty. 

Claudia kon onbedreigd scoren maar dit werd onterecht afgekeurd door 't 

verdedigen van een jongen. Hoewel beide spelers fysiek toch wel 

verschillen van elkaar werd deze korf niet toegekend. Hier kunnen we wel 

spreken van een serieuze flater. Want dit is een zuivere korf of een zuivere 

penalty! Hier werden we toch bestolen zeker na de vorige penalty tegen 

ons.  

Tijdens de rust werd er overlegd en we gingen onze tanden eens gebruiken. 

Iets harder in de confrontaties en de balcirculatie verzorgen. Kort na rust 

kregen we een penalty tegen. Deze werd genomen en 2 dames van de 

aanvallende ploeg stonden te dicht bij elkaar. Dus ervan overtuigd dat de 

scheids dit zou afblazen, maar ne hij keurde de korf onterecht goed. 

Even was er ongerustheid in de ploeg want Berkenrode kwam op 1-3. Na 

langs de lijn nog wat richtlijnen gegeven te hebben aan Jef en Luna, 

zorgden beiden voor een magnifiek samenspel en Jef scoorde met een verre 

inloper. 2-3 Daar was de aansluiting. Emily kwam in voor Lize, kort daarop 

2-4 achter. Dus terug knokken he en dat deden we met verve. 

Even met nog hoop en met 4' te spelen zat alles erin want Joppe nam een 



penalty na een fout op .... Maar de korf werd gemist. Ondanks dit verlies 

mogen we deze zaalcompetitie toch met opgeheven hoofd verlaten voor de 

veld terugronde. Want we speelden knappe wedstrijden met sensatie. We 

voelen elkaar als ploeg beter aan en dit gaan we zeker kunnen laten zien op 

het veld. Bedankt aan alle supporters om wekelijks te komen supporteren. 

Ook bedankt aan allen die zorgden voor het leiden van de wedstrijden, de 

zaalinkom, klokbediening en paperassen. Merci en tot op het veld. 

Eindstand 2-4. 

 

KCOV – Sparta Ranst B   6 – 3 

 

Sparta Ranst B – Bornem   15 – 1 

Laatste wedstrijd in zaal en eentje om te winnen. Bornem, de voorlaatste in 

de stand, was in de heenwedstrijd een maatje te klein en ook vandaag 

willen we hen dat duidelijk maken, van in ’t begin dachten ze op het veld. 

Isabelle met de eerste pass van de wedstrijd naar Rinske, snelle steun van 

Hannes, Isabelle loopt in, neemt een korte kans en meteen 1-0 na amper 8”. 

Direct nadien onderschepping verdediging. Inloper Jens na steun Isabelle, 

naast. Een wervelstorm, onderschepping Rinske gevolgd door een schot 

van Hannes. Binnen, maar helaas verdedigd volgens de scheids. Nu 

prachtig samenspel van Jens, Isabelle, Rinske en Hannes gevolgd door een 

mooie inloper van Hannes die foutief afgestopt wordt: penalty. Rinske 

neemt hem, maar de bal wil er niet in, ook de rebound rolt over de korf. 

Alles wordt op Rinske gezet met Jens, Hannes en Isabelle in steun. Rinske 

dan met een ver schot achter de korf en 2-0. Er volgen nog een heleboel 

kansen: Jens mist eerst nog een inloper en nadien wil een rebound van 

Isabelle er niet in. Isabelle dan maar met een inloper op pass van Hannes en 

toch 3-0. 

Na de wissel komen Wannes, Alexander, Kato en Toon eindelijk in actie. 

In verdediging hadden ze tot nog toe niet veel te doen. Vrij snel krijgen ook 

zij kansen, eerste via een schot van Alexander. Toon heeft de rebound en 

na enkele snelle passen draait Kato zich goed vrij en het staat 4-0. Kort 

daarop is het al 5-0: Wannes met een inloper en de pass van Kato. In de 

volgende aanval krijgt ook Toon 2 kansen die alsnog terug uit de korf 

komen; wat een debuut…! Na een nieuwe onderschepping van Alexander 

gaat de bal via Wannes op nieuw tot bij Alexander, maar de bal gaat naast. 

Wannes ziet dan een doelpunt afgekeurd. Maar Kato met de 

onderschepping, speelt snel door tot bij Wannes en het is 6-0. Wannes 

maakt er met twee schoten voor de rust nog 8-0 van. 



Na de pauze wordt er wat gewisseld. Bornem is met te weinig spelers en zo 

zullen Tijs (in de plaats van Jente) en Toon (wissel met Amanda) naar de 

tegenpartij gaan voor de tweede helft. Net na het fluitsignaal is er Jens met 

een inloper en na ongeveer 10” staat het 9-0. Isabelle op pass van Hannes 

zorgt voor de 10-0. Bornem kan dan toch ook een doelpunt maken. Na een 

rebound maakt Hannes er dan 11-1 van. Er volgt nog een knap schot van 

Jens dat net over gaat. 

Er wordt een laatste keer gewisseld. Kato en Wannes zorgen met knap 

samenspel voor de 12-1. Op pas van Amanda maakt Wannes er met een 

inloper 13-1 van. Even later zijn de rollen omgedraaid: Amanda met 14-1. 

Kato maakt tenslotte de 15-1 van onder de paal. 

Mooie aanvallen, goede rebound. Doe zo voort kadetten! 

 

 

Eindstand zaalcompetitie – Kadetten 
 

A – ploeg 
 

1. Meeuwen B  12 w 20 ptn. 

2. Minerva B  12 20 

3. Sparta Ranst A 12 16 

4. ASKC B  12 13 

5. Berkenrode  12 11 

6. Merc/Hob2000 B 12 3 

7. RKC   12 1 
 

 

B – ploeg 
 

1. Rijko B  10 w 18 ptn. 

2. Kapellen  10 15 

3. KCOV B  10 11 

4. Sparta Ranst B 10 10  

5. Bornem  10 5  

6.  ASOC   10 1 

 

 

 

 

 



Veldcompetitie 
 

Sparta Ranst A – Boeckenberg B 9 – 2  

 

Hoevenen B – Sparta Ranst A 2 – 3 

Een verplaatsing naar een voor ons onbekende ploeg. Daar aankomen zeer 

positef onthaald en wat een knappe nieuwe kantine en douches!! Waauw 

dat ze zoiets bij ons ook maarverwezelijken. Dan het veld op en opwarmen. 

Ze waren nogal zeer uitgelaten, waarschijnlijk door die warme zon en de 

stress van de laatste toetsen- examens zeker. 

De tegenpartij speelde met 7 meisjes en 1 jongen. Wij waren net met 8: 

Kobe, Joppe, Lore en Ben (m) begonnen in verdediging. In aanval startten 

we met Jef, Jules, Claudia en Emily. 'k Had geen tijd om mijn briefje aan te 

vullen zo snel ging het plots. Onze eerste aanval was direct bingo. Jules 

brak het open met een knap haakje naar achter 0-1. Nadien ging het plots 

veel stroever. Balverlies langs beide zijden, moeilijke aanval, onze 

verdediging zat er soms kort op en dat loonde. De bal werd met het 

uitverdedigen door de Hoevense verdediging slecht gebracht en door het 

opdringen van Claudia kan Emily van ver een poging wagen. Helaas net 

over maar in de rebound kon Jules met een schotje weer scoren. 0-2. 

De tegenpartij werd nerveuzer en dit kwam ook over bij onze spelers. 

Balverlies, slecht rondspelen en direcet de kans nemen zonder rebound. Het 

ging allemaal veel te snel. Er was geen concentratie meer. 

Kort voor rust werden we koud gepakt 1-2. Tijdens de rust werd er kort op 

gehamerd van opnieuw korter te verdedigen en geconcentreerd te spelen. 

We moeten onze tanden er weer in vastbijten en er voor gaan. In de tweede 

helft konden we plots zowaar 7' aanvallen. Schot, inlopers allemaal naast 

maar de bal was steeds voor ons. We stoorden enorm bij het uitverdedigen, 

zo sprong Kobe knap voor zijn mannetje en hij titste de bal opnieuw naar 

de aanval. Zo zien we het graag, verbetenheid om te winnen.De bal kwam 

niet uit ons aanvalsvak. Dit moesten we hebben, nervositeit en onrust bij de 

verdedigers van Hoevenen. Jef onderschepte de bal, passte naar Jules die 

Emily steunde en via een inloper 1-3. Snelle doeltreffende aanval. Perfect 

gespeeld. Kort daarop konden we verder uitlopen. Jules werd gehinderd bij 

een inloper en nam zelf de penalty. Helaas te kort en geen 1-4. We gingen 

naar de laatste 10'. Kobe's vak mocht aanvallen maar we leden dom 

balverlies en Jef's meisje nam een schot van ver en 2-3. Oeie nu zat er bij 

ons de schrik nog in om gelijk te spelen of zelfs te verliezen. Opnieuw 



konden we de bal lang in onze aanval houden. 2 goede punten, zo konden 

we misschien scoren en zo kon Hoevenen niet scoren. 

Een fout op Lore, penalty, yes zegt Joppe voor mij, helaas draait hij toch uit 

de korf zeker. Onthutst kijk hij naar de lijn, geen probleem, gewoon bal 

lang rondspelen en trachten te scoren. Nog een bangelijke kans voor een 

vrijstaande Ben, maar 't lukt niet om nog de score aan te dikken. Na een 

rommelige partij blijft het 2-3. Zeker nog één groot pluspunt, we spelen 

opnieuw buiten en dat brengt enorm veel plezier en vreugde mee. Leuk 

toch he, die zomer die eraan komt. 

 

Sparta Ranst B – Merc/Hob2000 B 5 – 1 

De eerste match op het veld was ineens een overwinning, zo zien we het 

graag. 

Er werd ons voor de match gezegd dat er een paar goeie spelers bij de 

tegenpartij waren, maar doordat wij mochten tegen stellen konden we ze in 

bedwang houden. De eerste 10 minuten werd er langs beide kanten goed 

verdedigd en aangevallen maar kon er jammer genoeg niet gescoord 

worden. 

Jens opende de score na de functiewissel met een mooie inloper en zo was 

het snel 1-0. Tijs werd van de zijlijn aangemoedigd door zijn grootouders 

en kon dus ook niet anders dan scoren. Na de rebound gooide hij de bal 

richting korf en jawel het was binnen 2-0. De tegenstander mocht ook eens 

scoren 2-1. 

Na de rust gingen we gewoon door. Wannes scoorde eerst met een ver 

schot en daarna met een inloper 4-1. Op het einde scoorde Tijs nog de 5-1. 
 

Een knappe match van iedereen, soms nog wat op de passen letten maar 

toch iedereen ZEER GOED BEZIG!!!!!! 

 

 



MINIEMEN 
 

Zaterdag 11 Februari om 10.00: Een nooit geziene drukte in onze sporthal, 

met een aantal bezoekers dat we nog nooit gehaald hebben! Dus moest er 

wel iets speciaals aan de hand zijn. Wat dit dan juist was? 

De wriemeldag van de miniemen van Sparta Ranst natuurlijk! 
 

We kregen 4 ploegen op bezoek, en die brachten allemaal hun supporters 

mee: Temse – ASKC (Schoten) – ATBS (Deurne) – Verde (Hoboken). 

Niet moeilijk voor te stellen natuurlijk dus hoe vol de sporthal zat. 

Gelukkig hadden we voldoende pupillen en andere clubgenoten bereid 

gevonden om een handje toe te steken, zodat alles vlotjes verliep. 

Onze pupillen: Emke, Hannah, Rajkumar, Kato en Niels zorgden voor 

begeleiding van de miniemen bij de spelletjes, terwijl Katrien en Edith de 

leiding hiervan opnamen. 

Karleen was bereid op te treden als scheids tijdens de wedstrijdjes, ook de 

appeltjes die Kristel had gesneden werden goed gesmaakt tijden de pauze. 
 

De nieuwe  korfbalpalen waren op tijd klaargemaakt om te kunnen 

gebruiken in de zaal, wat nu goed van pas kwam om ook de kleinste 

miniemen te laten scoren tijdens de spelletjes. 

 

Zoals altijd op een wriemeldag, waren er een aantal spelletjes voorzien, 

maar wat het hier speciaal maakte was dat ieder spelletje tegen of met  een 

andere ploegje gespeeld moest worden, het extra competitie-aspect werkt 

voor sommigen nog extra motiverend! 

Natuurlijk kon het verplichte drakennest-spel niet ontbreken, hier zijn onze 

miniemen echte kampioenen in. Daarnaast was er ook een heus wedstrijdje 

en een spannend parcours. 

Alle ploegjes hebben ervan genoten, getuige hiervan de foto’s die onze 

vaste huisfotograaf Patrick heeft genomen, kijk maar op de site. 
 

Onze miniemen waren opnieuw allemaal present, wat toch wel een 

opsteker is voor onze trainers. 

Om 12.00h konden we netjes op tijd afsluiten, alles perfect volgens het 

schema, en met alle ploegen die tevreden naar huis keerden, niet slecht dus 

voor een eerste eigen wriemeldag. 

Nogmaals een welgemeende DankU aan iedereen die wou meehelpen, want 

zoiets kan je natuurlijk niet organiseren zonder alle mensen die een handje 

willen toesteken! 



 

 Topleague         ZAALFINALES     Lotto-Arena 

24 maart 2012 
 

We wouden dit jaar eens iets anders doen met onze kadetten dan gaan 

bowlen of naar de cinema gaan ofzo. Daarom dachten we: “waarom is niet 

een keer naar de zaalfinales van de korfbal gaan zien?” 

De meeste kadetten hadden nog nooit een topmatch gezien en nu zouden ze 

er ineens 2 zien. 

Toen we rondvroegen wie er mee wou kwam er veel reactie. Zo vertrokken 

we op zaterdag 24 maart met 28 sparta ranst leden naar de lotto arena. 18 

kinderen en 10 volwassenen. 
 

De eerste match begon en het was direct ambiance. De ene supporterde 

voor Vobako en zijn buur supporterde voor Riviera. Ze gingen er helemaal 

in op. Sommige konden hun ogen niet geloven bij bepaalde spelsituaties.  

Naar mate de match vorderde hoe spannender het werd voor sommigen. 

Voordat we vertrokken waren moest iedereen namelijk een pronostiek 

invullen. En jawel Jens had het op 1 puntje juist. Zijn pronostiek was  12-

14 en de einduitslag was 12-15. 
 

Tijdens de overgang van de matchen bracht Daniëlle de sfeer er helemaal 

in. Op de muziek die er gespeeld werd vond ze altijd wel een dansje dat 

iedereen van de club dan nadeed. 
 

De 2
de

 match van de avond werd gespeeld tussen Boeckenberg en 

Voorwaarts.  De meeste onder de kadetten kennen alleen Boeckenberg en 

supporterde dan ook voor hen. De match op zich was al een stuk sneller 

dan de vorige match en er was dus overal wel wat te beleven. 

Ook voor deze match vroegen we een pronostiek, Jens en Alexander 

hebben deze gewonnen. Zij hadden dezelfde score ingevuld en zaten er ook 

maar 1 naast. Ze hadden 24-20 en de uitslag was 24-21. 

 

Overal kunnen we besluiten dat het een geslaagde uitstap was. 

 

2012 

Quizavond op 

zaterdag 10 

maart 2012 

Afwisselende 

vragen over 

vroeger, heden, 



KALENDER 
 

Wedstrijden   
 

Kern 
  

  !!! PROFICIAT MET JULLIE ZAALTITEL !!! 
  

Gewestelijken 
 

 Zo 15/04 09u30 Hoevenen 4 – Sparta Ranst 2 

 Zo 22/04 11u00 Sparta Ranst 2 – Riviera 4 

 Zo 29/04 10u45 Mercurius 3 – Sparta Ranst 2 

 Zo 06/05 11u00 Sparta Ranst 2 – AKC 5 

 Zo 13/05 10u45 Boeckenberg 5 – Sparta Ranst 2 
 

Kadetten – training woensdag 18u30 – 20u00 
 

 B-ploeg: 

 Za 14/04 09u30 Sparta Ranst B – Hove 

 Wo 18/04 19u00 Sikopi – Sparta Ranst B 

 Zo 22/04 10u00 Merc/Hob B – Sparta Ranst B  

     (Op het veld van Hoboken 2000) 

 Za 28/04 09u30 Sparta Ranst B – Sikopi 

 Zo 06/05 10u00 Hove – Sparta Ranst B 
  

 A-ploeg: 

 Wo 18/04 18u30 Sparta Ranst A – Voorwaarts B 

 Wo 25/04 16u00 Boeckenberg B – Sparta Ranst A 

 Za 28/04 10u30 Sparta Ranst A – Hoevenen 

 Wo 02/05 18u30 Voorwaarts B – Sparta Ranst A 
 

  



 

Pupillen – training zaterdag 10u00 – 11u30 
 

Za 21/04 10u Wedstrijden tegen KCBJ en KCOV (tot 12u) 

Za 05/05 10u Wedstrijden tegen Putse (tot 12u) 

Za 12/05 10u Wedstrijden op Meeuwen. 

Ook Hob2000/Mercurius is die dag onze tegenstander. 

Za 19/12 10u Wedstrijden op Joki, ook Boechout is van de partij. 

 

 
 

Miniemen – training zaterdag 10u00 – 11u00 
 

 Za 28/04 Van 10u tot 12u is er een wriemeldag op het veld van Kwik. 

   Samen met Rijko en ASKC zijn we daar te gast. 

   (Kunstgras!?) 
 

 

 

Recreanten – training zaterdag 10u00 – 11u00 

  

 Za 14/04 Wedstrijd op eigen veld om 12u 

 Za 28/04 Tornooi te Boechout met wedstrijden om 15u en 17u 

 Za 09/06 Recreantendag te Aalst 

 

 

  



Club 
 

 Zaterdag 7 april nemen we deel aan het paastornooi te Vobako. We 

schreven in met min / pup / kad. 

 Op woensdag 18 april (20u00) is er een vergadering over de toekomst 

van de senioren: met welke ploegen wordt er ingeschreven volgend 

seizoen? Alle spelers van de kern, gewestelijken en recreanten zijn 

hierop uitgenodigd. Voorstellen zijn welkom. Omdat het bijna 

onmogelijk is om iedereen op hetzelfde moment samen te brengen, zal 

op vrijdag 20 april dezelfde vergadering doorgaan. 

  De algemene vergadering gaat door op vrijdag 27 april (start om 

19u30) in ons clubhuis. Meer info op volgende pagina! 

 

 Woensdag 9 mei organiseren we na de middag een 2-palentornoor 

voor onze jeugd. 

 Zoals alle jaren willen we ook nu weer andere kinderen laten kennis 

maken met onze toffe sport. Op zaterdag 12 mei zijn ze welkom van 

10u00 tot 12u00. 

Jeugdleden, vraag dus zeker of al jullie klasgenootjes, vriendjes en 

vriendinnetjes langskomen. 

 Met Pinksterenweekend, zaterdag 26 mei, is er ingeschreven voor het 

jeugdtornooi van Boechout. Onze miniemen, pupillen en kadetten 

zullen er meespelen. Nadien vertrekken we meteen naar een nog 

onbekende verblijfplaats voor het jeugdweekend van Sparta Ranst (tot 

maandag 28 mei 12u). Meer info volgt en vergeet dan niet tijdig in te 

schrijven. 

 

 Als afsluiter van het seizoen zal er een familiedag georganiseerd 

worden op 2 juni. Iedereen is welkom. Hou deze datum zeker vrij in je 

agenda, niet alleen de spelende leden, maar echt iedereen! 

 

 Voor volgend seizoen ook al twee data vermelden: 

zaterdag 18 augustus organiseren we een jeugdtornooi op ons eigen 

veld. En op 24 augustus is er de avondmarkt van Ranst. 

  



 

Algemene vergadering 27 april 2012 

 

 

 

We nodigen iedereen uit voor deze vergadering en we hopen vele spelers, 

ouders, sympathisanten en sponsors te mogen begroeten. 

Het bestuur zal toelichting geven betreffende de werking van het voorbije 

jaar: 

 financiën 

 algemene werking 

 jeugdploegen 

 gewestelijken 

 kern 

 recreanten 

 trainers 

 feestcomité 

 activiteiten  

 en de toekomst. 

 

Het is een avond waarbij we van jullie graag enige feedback horen en 

we samen verder onze club kunnen uitbouwen. 

 

Verder zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, leden om het 

feestcomité te versterken. 

 

 

Dus indien jullie mee onze club op één of andere manier willen versterken, 

mag je een mailtje sturen naar an.diddens@telenet.be.  

Liefst reageren want het is zeer zeker nodig. 

  

mailto:an.diddens@telenet.be


CLUBNIEUWS  
Jarigen 
 

Bij deze willen we de jarigen voor maart en april feliciteren!!! 

 

Stefan Oorts   05/03 

Erik Dujardin   06/03 

Rinske Vanlommel  13/03 

Alexander Van Paesschen 16/03 

Inge Raes   18/03 

Inge Hellemans  19/03 

Hans Smits   19/03 

Paulien Smet   21/03 

Kato Vanhaecke  22/03 

Tijs Van Laer   23/03 

Joppe Vanlommel  24/03 

Jurgen Hellemans  26/03 

Gerda Pingnet   29/03 

 

 

 

 

 

    Ruben Smout  05/04 

    Isabelle Smet  08/04 

    Wannes Geudens 13/04 

    Jens Kulasevic 17/04 

     

 

 

  



 

 

En voor diegene die zich zouden vervelen tijdens de aprilse grillen: 

een sudoku 

 

Veel spelplezier. 

 

 

 

  1         6     

3         9       

4 7     2     1   

              9 8 

  2 4   5 1     6 

    8             

        1   8   7 

6             5 3 

      4   5 2   9 



WIE DOET WAT? 
 

Bestuur 

Voorzitter – wedstrijdsecretaris: 

An Diddens  

 an.diddens@telenet.be 0478/42.84.56 

Secretaris: 

Inge Hellemans 

 inge.hellemans@telenet.be 0477/63.76.29 

Jeugdcoördinator: 

Johan Van De Putte 

 johanvandeputte@hotmail.com 03/354.45.09 

 

Feestcomité 
Carla Vermeulen eduardvanhoof@scarlet.be 

Katrien Janssens katrienjanssens@telenet.be 

Danielle Coppé desmedtcoppe@telenet.be 
 

Sportief 
Trainers cadetten Johan Van De Putte / Hans Smits / Charlotte Van Hoof 

 johanvandeputte@hotmail.com 0472/46.41.30  03/354.45.09 

 hans.smits2@telenet.be   0475/86.76.36 
 charlotvanhoof@hotmail.com 0472/68.52.18 

Trainsters pupillen Martine Buelens / Inge Hellemans 

 inge.hellemans@telenet.be   0477/63.76.29 

 martine.buelens@dester.com   0477/32.16.06 
Trainers miniemen Michel Claes / Jan Geudens / Kristel Kuypers / Pieter Brion 

 michel.claes5@telenet.be   0479/02.33.87 

 jan.geudens@ranst.be  0495/29.06.62 
 kristel.kuypers@ua.ac.be  0487/47.29.82 

 pieter.brion@scarlet.be  0498/58.13.67 

 

Redactioneel 

Website:  Jean Buelens  inge.hellemans@telenet.be 

’t Boekske:  Hans Smits  hans.smits2@telenet.be 
 

Materiaal 

Materiaalmeester: Erik Dujardin  erikdujardin@telenet.be 
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Gasthuisstraat 27, Ranst 

www.argenta.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkenstraat 12, Ranst       adv@b-vc.be 

Raffoesier@gmail.com 

 

 

 
Gasthuisstraat 32-34, Ranst 

www.kve.be 
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