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Beste leden, sympathisanten en sponsors, 
 

 

Nog een veertiental dagen en de zaalcompetitie loopt op zijn einde… 

Vanaf half maart trekken we terug onze shoes aan om ons klaar te maken 

voor de veldcompetitie. 
 

Ons eerstvolgende activiteit is de winterquiz op 10 maart 2012, de 

voorwaarden om in te schrijven, vinden jullie verder in dit clubblad. 
 

Op 28 april staat onze algemene ledenvergadering op de agenda. Info 

hierover volgt nog. 

Graag wil ik nog even terugkomen betreffende mijn oproep in mijn 

woordje van vorige editie: Mensen die zich geroepen voelen om een 

bestuursfunctie op te nemen graag hun kandidatuur via 

an.diddens@telenet.be  zodat we deze mee kunnen opnemen tijdens de 

ledenvergadering. 
 

Onze activiteitenkalender is licht gewijzigd tegenover vorige keer: het 

jeugdtornooi wordt verschoven naar 18/08/2012 en niet zoals voorzien op 2 

juni samen met onze BBQ. 
 

We zijn nog aan het brainstormen over een namiddagactiviteit voor 2 juni, 

iets in de stijl van de voorgaande jaren, een toffe familiedag!!! 
 

Op 24/08/2012 is er een tweede editie van de Avondmarkt van de 

Middenstand Ranst, hierop zouden we als sportclub ook graag deelnemen. 

Suggesties zijn altijd welkom op an.diddens@telenet.be  
 

Vergeet uw inschrijving voor onze Quiz niet!!!!! 
 

 

 

 

Sportieve groeten, 
 

De voorzitster 

An Diddens 

 

mailto:an.diddens@telenet.be
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KERN 

 

Bornem – Sparta Ranst  11 – 12 

 

Kapellen – Sparta Ranst  16 – 10 

De wedstrijd tussen de tweede en de eerste in de stand liep niet zoals 

gepland. Door blessures van Kristof en Christophe (en ook nog invaller 

Hans vanmorgen bij de gewestelijken), stonden er slechts 7 Spartanen op 

het veld. Het beloofde dan ook een enorm lastige opdracht te worden. Toch 

brachten die 7 het er goed vanaf. Kapellen won dan wel de wedstrijd, de 

schade bleef beperkt. 

 

Sparta Ranst – Geelse   8 – 14  

Voor de rust ging de wedstrijd zeer gelijk op. Geelse stond dan wel vaak op 

voorsprong, groot was die nooit. Nadja (1 – 1) en Steven (2 – 2)  hielden de 

stand aanvankelijk in evenwicht, dankzij doelpunten van opnieuw Steven, 

Ellen en Danny stond er een 5 – 6 tussenstand op het scorebord. 

Na de pauze sloegen de bezoekers een eerste, weliswaar, klein kloofje. 

Nadja en Kristel brachten Sparta terug tot op één punt. Halverwege de 

tweede helft was de pijp aan Sparta-zijde echter uit. Via een penalty van 

Steven VH konden we nog scoren, maar Geelse liep met 5 opeenvolgende 

doelpunten plots ver uit. 

 

Sparta Ranst – Mercurius  8 – 11 

ATBS – Sparta Ranst   15 – 18 

Sparta Ranst – Joki   8 – 19 

 

Rangschikking – Eerste ploeg 
 

1. Kapellen  12 w 17 ptn. 

2. Ekerse   12 16 

3. Mercurius  12 14 

4. Sparta Ranst  12 13 

5. Joki   12 10 

6. Bornem  12 10 

7. Geelse   12 9 

8. ATBS   12 7 



GEWESTELIJKEN 
 

Putse – Sparta Ranst   12 – 3 

Het duurde lang voor er hier schotjes vielen die effect konden hebben op de 

eindscore. Helaas voor ons was dat scoren vooral voor de tegenpartij in de 

tweede speelhelft. 

In de eerste speelhelft bracht Christophe ons op een 1 – 1 gelijkstand na het 

eerste schot van Putse. Pieter dacht dit ook even te doen en bracht na het 

doelpunt van de tegenpartij de score op 2 – 2. Zo eindigde dan ook de 

eerste speelhelft. 

In de tweede speelhelft kon Sparta helaas niet echt scoren. Alle ballen 

eindigden boven de korf maar helaas er niet door. Martine kon nog een 

schotje door de mand kegelen maar daar bleef het bij. Putse bracht met vele 

doelpunten de eindstand op 12 – 3 

 

ASKC – Sparta Ranst   13 – 7 

Vorig seizoen ging het niet zo goed tegen dit ASKC, maar in de heenmatch 

hebben we bewezen de ploeg aan te kunnen. Bij de start van de wedstrijd 

liep alles heel vlot; we namen een schitterende start en liepen via An, Hans, 

Carla, Christophe en Pieter uit tot maar liefst 0–5. Dan kwam de thuisploeg 

stilaan in de match. Met doelpunten van Christophe en Pieter werd het 

uiteindelijk 5–7 bij de rust. Ondertussen had Hans al een bal op zijn vinger 

gekregen zodat hij niet meer voluit voor een ver schot kon gaan en ook wat 

last had om ballen aan te pakken. 

Bij het begin van de tweede helft sloeg het noodlot helemaal toe; 

Christophe kwam slecht neer op zijn voet en voortspelen was voor hem niet 

meer mogelijk. Zonder reserven moesten we dus met zes en een half voort. 

Dat dit niet evident is, is duidelijk gebleken: we slaagden er niet meer in te 

scoren en ASKC liep steeds verder uit. 

Hopelijk is volgende week terug iedereen in orde… 

 

  



Sparta Ranst – Floriant 4   7 – 6  

In Merelbeke eindigde de match in een gelijkspel, maar eigenlijk moesten 

we die wedstrijd winnen. We hadden dus iets recht te zetten. Via Carla en 

Charlotte kwamen we 2–1 voor, maar die voorsprong konden we voor rust 

niet vasthouden. An zorgde nog voor 3–1, maar nadien kwamen de 

bezoekers terug tot 3–3. Dat was ook de ruststand. 

Na de pauze was het opnieuw aan ons. Karleen, An en Michel (allen met 

een schot) en Pieter met een penalty zorgden voor een veilige voorsprong 

(7–3), of dat dachten we toch. Floriant maakte het ons op het laatste nog 

behoorlijk moeilijk en kwam terug tot 7–6, maar gelijk kwamen ze, 

ondanks de druk en dankzij onze verdediging, niet meer. 
 

Sparta Ranst – Boeckenberg 5 6 – 16  

De tegenstander van vandaag is op papier een maatje te groot, maar 

natuurlijk moet elke match gespeeld worden. En de eerste minuten ging het 

behoorlijk goed. De verdediging hield redelijk makkelijk stand en Carla en 

Eddy  konden ons op voorsprong brengen. Naarmate de tijd verstreek, 

stonden de Boeckenbergse kanonnen echter steeds scherper afgesteld. De 

Panters kwamen op gelijke hoogte en gingen er ook over. Via Karleen, 

Charlotte en Christophe konden we uiteindelijk zelf 6 keer scoren. 

 

 

 

Rangschikking – Gewestelijken 
 

1. Boeckenberg 5 10w 19 ptn. 

2. Putse 4  10 16 

3. Catba 4  10 12 

4. ASKC 5  11 11 

5. Sparta Ranst 2 9 6 

6. Ekerse 2  10 4 

7. Floriant 4  10 2 



KADETTEN 
 

Berkenrode  – Sparta Ranst A  2 – 5 

Op bezoek bij een ploeg met 1 verliesmatch net zoals wij en 2 andere 

ploegen. We staan met 3 ploegen samen aan de leiding in onze reeks. 

Dus om onze kansen op de eerste plaats gaaf te houden, was winnen 

noodzakelijk. Met Emily (ziekte), Kobe (feestje), Joppe (Chiro) misten we 

drie sterke pionnen. Maar ’s morgens een verrassing want Joppe kwam 

toch meespelen. Merci man. Dus we zakten af naar Hemiksem met Luna, 

Claudia, Jef, Ben, Lore, Lize, Joppe, Aron en Jules. 

Kapitein Aron begon samen met Joppe, Lize en Lore aan de eerste aanval. 

Maar onze verdediging kwam op verplaatsing als eerste aan de beurt en in 

de eerste aanval scoorde een lange tegenspeler tegen Jef, een inloper. Oei 

zeiden ze allemaal op het terrein. Een poos was er onregelmatig spel van 

beide teams tot we plots een penalty verdiende doordat Lize geblokt werd 

door een jongen. Na 10’ nog steeds dezelfde stand. Jef mobiliseerde zijn 

vak om stevig aan te vallen. Onze verdediging met een aan de middenlijn 

twee sterk opzittende spelers: Aron en Joppe, kon elke wissel van het spel 

opvangen zodat Claudia, Jef, Ben en Luna gerust konden aanvallen. En dan 

plots was er de drive in de ploeg. 7 dolle minuten. Een aanval langs de 

achterkant met een inloper (Jef) met Ben in steun. Er werd niet 

overgenomen en Jef werd foutief gestopt. Penalty benut door Jef. Je voelde 

dan een geruststelling door de ploeg gaan. Nog geen minuut later na flink 

4-0 gespeeld te hebben, kon Jef vrijstaand van ver scoren. Bang de 

scoringsmachine was er weer. 1-2. Weer een minuut later, na een 

onderschepping door Aron, dacht Luna: nu is het mijn toer. Met een inloper 

bracht ze de ploeg op 1-3 en nog was het niet gedaan. Ben wriemelde zich 

mooi doorheen de defensie en met een inloper kon hij net niet scoren, de 

bal rolde naast de korf. Maar in de rebound (hijzelf) kon hij een vrijstaande 

Jef bereiken en hij legde de 1-4 ruststand op het bord. Na rust kwam Jules 

in en de tegenpartij heeft dat geweten. De tegenpartij kon niets meer uit 

richten in hun aanval. We domineerden dan in de aanval gedurende 

praktisch 8’ van de 10. Kansen kregen we via alle spelers: Aron, Lize, Lore 

en Joppe. En kort nadat we op 2-4 kwamen, scoorde snelle Jules op zijn 

Jules, met een knappe inloper. 2-5. Een prachtige match werd er gespeeld 

en het eindresultaat mocht er zijn. Proficiat allemaal. Op naar onze 

volgende wedstrijd op vrijdag 20.1 thuis om 19u. 

Verslag: Johan 

 



 

Sparta Ranst A – Minerva B   2 – 4 

Op vrijdagavond 20.1 stond een topper op het programma. Dank zij een 

oproep naar de hele club zat de zaal stampvol supporters. Mits een 

overwinning tegen een ploeg waar we reeds van wonnen, zou de weg naar 

een mooie titel in zaal er kunnen komen. 

Vele ouders, kadettenspelers en andere leden van de club waren aanwezig 

om deze ploeg naar de overwinning te schreeuwen. Helaas was dit niet 

dezelfde B-ploeg waar we in de heenwedstrijd tegen speelde. Maar we 

moeten uitgaan van onze eigen sterkte. En dat deden we. Joppe, Kobe, 

Lore, CLaudia starten in de aanval en met succes want al na 5" konden we 

met een inloper van Joppe op 1-0 staan. Gemist. Er was hoge druk op het 

uitverdedigen en we konden de bal onderscheppen en opnieuw aanvallen. 

De eerste 10" speelden we een dijk van een match. Tevens voorgestuwd 

door dat machtige supporterslegioen kregen sommige spelers vleugels. Ook 

verdedigend gaven onze kadetten geen kansen weg. 

0-0 ruststand. 

Maar na rust was er plots minder vertrouwen en in een wip stonden we 0-4 

achter. De koppen gingen laag hangen, teneergeslagen speelden we verder. 

Kobe, Joppe werden gewisseld van Aron en Ben die in de verdediging geen 

duimbreed toestonden. 

Welk de aanleiding was weet ik niet meer maar plots meer inspiratie en lef. 

We kwamen met een penalty via Jef op 1-4 en niet veel later met nog 5' te 

spelen via een inloper van 'k denk Jules 2-4. De harten van elke Sparta 

freak gingen harder slaan. De bank begon iedereen aan te moedigen. We 

geloofden nog in een gelijk spel en zelfs een overwinning kon. We 

speelden steeds in aanval en verloren geen bal. Al onze kansen misten we. 

Want als we scoren dan is het hek van de dam. Maar het mocht niet baten, 

teleurgesteld maar toch met opgeheven hoofden verlieten we het veld. We 

kwamen terug in de wedstrijd door onze tanden in de tegenstrever te zetten 

en niet op te geven. Zo moeten we verder spelen en dan kan alles indien we 

geen punten meer verliezen toch nog goed komen. 

"Vooral het spelplezier, de spirit voor elkaar en het samenspel is fantastisch 

in deze kadettenploeg": was een antwoord van een supporter. Bedankt 

supporters voor jullie komst  en nu nog effe snel naar de 

nieuwjaarsrecceptie van de club. Proost op een goed, gelukkig en gezond 

2012. 



Mercurius/Hoboken – Sparta Ranst A 0 – 10 

Vandaag zijn we met z’n tienen naar Hoboken getrokken. Het aanvallend 

vak startte met Emily, Luna, Jef en Jules. In de verdediging stonden Lize, 

Claudia, Joppe en Ben. Lore startte op de bank, ook Aron was er bij maar 

was gekwetst.  In de eerste helft werd er 4 keer gescoord. Een eerste door 

Jef met een mooi schotje, gevolgd door Jules met een inloper. Jef 

probeerde het nog eens met een schotje en het was raak. Na tien minuten 

nam het andere vak het over en Claudia maakte er 4 -0 van met een schot 

van (indrukwekkend) ver. Een strafworp werd helaas niet omgezet in een 

doelpunt. 

Na de rust werd Claudia vervangen door Lore. Emily scoorde een inloper 

op aangeven van Jef en de  5-0 was binnen. Daarna werd er nog eens 3 keer 

gescoord door Jules. Toen was het de beurt aan Joppe, hij maakte er 9-0 

van met een (indrukwekkend) ver schot. Er volgde een ballenregen, Ben, 

Joppe, Lize en Lore gooide de ene bal na de andere richting korf, de 

tegenstanders stonden erbij en keken ernaar. Lize scoorde met een schot 

van net onder de paal. De 0-10 stond op het bord. Ben heeft veel kansen 

gehad maar de bal wilde er voor hem niet in; volgende keer zit de bal erin. 

Zeker weten. 

 

Sparta Ranst A – RKC   9 – 1  

Tevens kan je in dit Boekske over deze wedstrijd een verslag terug vinden 

van een jonge toffe reporter, Kato. Het is op de minuut geschreven en per 

actie. Enkele vergroten we hier weer. 

Na 10’ spelen is de stand nog gelijk, ondanks het feit dat we overwicht 

hebben en de resem aan kansen. Lize toverde een schot uit haar handen, 

Claudia probeerde van haar, verre, afstand. Ook Joppe en Aron trachtten 

met schotjes de 0 van het bord te halen. 

Het is de eer aan Emily om de eerste treffer te laten noteren met een schot 

van achter de paal. 1-0.  Kort daarop grijpt Ben zijn kans, van de vele, en 

maakt de 2-0 met een schot. Er wordt vinnig verdedigd hoewel RKC een 

bangelijke kans krijgt maar gelukkig gaat de bal niet door de korf. Luna 

staat in een knappe hoge steun en daar is onzen snelle Jules met een 

inloper. Zij zijn toch goed op elkaar ingespeeld. 3-0 met rust. De 

toeschouwers vinden dat onze ploeg goed gegroeid is en hopen op meer na 

rust. 

Jef komt na rust op het veld, hij was te laat in zaal aangekomen maar we 

kennen hem en hij eist in de eerste aanval de bal op en schot. BANG 

binnen. Hier ben ik seg, knap gedaan man. Wim Smet kon je langs de lijn 



horen joelen van plezier met dat magistrale schot van Jef. Niet veel later 

maakt Emily er met opnieuw een schot van onder de korf 5-0 van. Onze 

Sparta machine is op toerental en je ziet zo het vertrouwen komen in de 

ploeg. De hoge druk met onze verdediging werpt zijn vruchten af. Net voor 

de functiewissel beslist Jef op z’n Jef’s, van ver de 6-0. 6-1 met penalty. 

Maar er is er ene die reeds lange tijd niet gescoord heeft. En als kapitein 

kan je steeds dat tikkeltje meer. Joppe scoort na knap storen bij het 

uitverdedigen van de tegenpartij. Kort daarop krijgen Joppe, Kobe en 

Claudia reuze kansen maar ze missen helaas. Kobe dwingt met een knappe 

beweging een penalty af en deze wordt feilloos omgezet door Joppe. 8-1. 

Maar het is nog niet gedaan en de aanval draait enorm goed. Bij elke bal 

zitten ze er tussen en met nog 7” op de klok grijpt Joppe de laatste kans 

vanonder de korf en 9-1. Een mooie overwinning die jullie allemaal samen 

als team verwezenlijkt hebben.Proficiat. 

 

ASKC B – Sparta Ranst A   2 – 5 

 

Sparta Ranst A – Meeuwen B  3 – 4 

 

Bornem – Sparta Ranst B   0 – 8 

Na enkele weken niet te kunnen spelen, was iedereen van de partij voor een 

match tegen Bornem. Als interim coach had ik van Charlotte een blad vol 

instructies gekregen wie waar op moest letten en winnen. 

Het eerste aanvalsvak nam direct de stress van iedereen weg. Wannes 

zorgde 2 maal met een inloper (pas van Kato) dat Sparta op voorsprong 

kwam. Na het wisselen kreeg Jens de opdracht om zijn te grote 

tegenstander weg te houden van de paal zodat de andere 3 (door knap 

samenspel) konden scoren. Jente scoorde 2 maal op pas van Tijs en Tijs 2 

maal op pas van Rinske. We konden ontspannend de rust in gaan met 0-6. 

Na de rust bleef de scoremachine sputteren, al die shotjes, inlopers, de bal 

mocht er blijkbaar niet meer in. Enkel Alexander (shotje na rebound) en 

Wannes (inloper) waren de enige die geluk hadden na de rust. Zo eindigde 

de match met 0-8 een knappe prestatie van de ganse ploeg. 

Verslag: Carla (Bedankt voor je optreden als coach!) 

 

  



Kapellen – Sparta Ranst B   3 – 0 

Gisteren speelde deze Spartanen in Bornem en zij wonnen met 0-8! Wat 

vandaag? Wel, het werd snel duidelijk dat dit een heel andere tegenstrever 

was. Kapellen trad aan met een grote snelle ploeg. Gretig begonnen zij met 

veel balbezit en een resem kansen. Bij ons was het alle hens aan dek. 

Isabelle, Kato en Rinske hadden lange tegenspeelsters maar ze verdedigden 

zeer goed. Ook nieuwkomers Hannes en Alexander deden hun best. Tijdens 

de 1
ste

 helft kregen Tijs en Jens elk nog een mooie kans maar de bal viel er 

niet in. Met de rust in zicht was het nog steeds 0-0. Dit was al een zeer 

goede stand tegen een sterke tegenstander. Enkele seconden voor de rust 

viel de bal er toch in maar dan voor Kapellen. 1-0. Het was op dat moment 

een zeer spannende 1
ste

 helft. De mama’s en papa’s zaten op het puntje van 

hun stoel. 

Tijdens de rust nam Hans zijn spelers apart en dat had z’n effect op de 2
de

 

helft. Sparta begon zeer goed via Wannes met een prachtige inloper maar 

de bal wou niet door de korf. Kapellen begon zijn kansen opnieuw te 

creëren en liep verder uit tot 2-0. 5’ voor tijd kwamen er nog twee 

bangelijke kansen met een goed schot van Jens en even later nog een vlotte 

inloper van Jente maar het wilde niet lukken. Op het einde werd het nog 3-

0 voor Kapellen. Een verdiende overwinning. Toch proficiat voor Sparta 

omdat ze bleven vechten. 

Verslag: Walter 

 

Sparta Ranst B – Kapellen   0 – 2 

Voor de tweede keer op korte tijd speelde onze B-ploeg tegen Kapellen. In 

vergelijking met de vorige ontmoeting ging het van in het begin veel vlotter 

bij ons. De kansen, die we zeker wel kregen, konden we echter niet 

afwerken. Spijtig genoeg ging dan ook deze ontmoeting met Kapellen 

verloren. 

De volgende wedstrijden zijn mits de goeie spirit zeker haalbaar. Op dus 

naar nieuwe overwinningen! 

 

ASOC – Sparta Ranst  B   0 – 12 

Een wat verre verplaatsing, net met voldoende spelers. De tegenstanders 

waren echter slechts met 6 zodat er 7 tegen 7 gespeeld is. 

De eerste tien minuten verliepen zeer voortvarend. Isabelle (inloper) en Tijs 

(2; een ver schot en een inloper op pas van Rinske) zorgden snel voor een 

0–3 voorsprong. Het andere aanvalsvak wou niet onderdoen. Alexander 

maakte er al snel 0–4 van, maar dan haperde de machine even. Tot de 



laatste 2 minuten. Kato en Wannes (2 inlopers op pas van Kato) zorgden 

voor een veilige 0–7 ruststand. 

Na de pauze, met de opdracht iedereen aan een doelpuntje te helpen, ging 

het scoren gewoon door. Opnieuw Tijs en Hannes (met z’n eerste van de 

dag) maakten er 0-9 van. Tijdens de laatste tien minuten werd het via 

Wannes en twee keer Alexander (één op penalty) uiteindelijk 0-12. 

Opdracht volbracht denk je dan, maar één iemand had verschrikkelijk veel 

pech: de jongens zorgden voor een goeie steun, zelf creëerde ze veel 

kansen, maar de bal wou er echt niet invallen voor Rinske. Volgende keer 

dan maar… hoewel scoren niet het belangrijkste is, maar wel het werk voor 

de ploeg. 

 

Sparta Ranst B – Rijko B    0 – 18 

Na een klinkende zege tegen ASOC, beloofde het vandaag wat moeilijker 

te worden tegen de leider in de reeks. Door enkele afwezigen (vakantie, 

weet je wel) traden we ook nog aan met een onuitgegeven 7-tal (Ruben, 

bedankt voor het meespelen!), aangevuld met iemand van de tegenpartij. 

Het werd een match om snel te vergeten. Het grotere Rijko (en niet gewoon 

een kop groter, maar soms zelfs twee) was gewoon beter. Het scoorde vlot, 

hoewel gezegd dat we ons in verdediging soms te makkelijk lieten 

voorbijlopen, en stoorde constant zodat het moeilijk was om de bal rond te 

spelen en kansen te creëren. 

Vergeten deze dag en op naar de volgende matchen. 

 

 

 

 

 

 



 



Rangschikking – Kadetten 
 

A – ploeg 
 

1. Meeuwen B  10 w 18 ptn. 

2. Minerva B  10 16 

3. Sparta Ranst A 11 16 

4. ASKC B  10 11 

5. Berkenrode  10 7 

6. Merc/Hob2000 B 10 3 

7. RKC   11 1 
 

 

B – ploeg 
 

1. Rijko B  9 w 16 ptn. 

2. Kapellen  9 13 

3. KCOV B  9 9 

4. Sparta Ranst B 8 8  

5. Bornem  9 5  

6.  ASOC   8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECREANTEN 
 

Onze recreanten speelden in januari een tornooike in Kessel. Verliezen 

staat niet in hun woordenboek. Ze brachten het er vanaf met een gewonnen 

partij en een gelijkspel.



MINIEMEN 
 

Wriemeldag 14 januari 2012 

Op zaterdagmorgen 14 januari was het onze eerste wriemeldag van het jaar.  

Nadat we onze miniemen uit de reuzenstruik aan ons clubhuis geplukt 

hadden, konden we vertrekken. Aangekomen bleek al snel hoeveel zin onze 

jongste spelertjes erin hadden. Op aangeven van Tibbe zijn we al 

strijdlieden scanderend de sporthal in getrokken. 

Nadat we aangekleed waren, en onze papa's en mama's alles juist getrokken 

hadden wat binnenstebuiten of achterstevoren zat, is iedereen er direct 

ingevlogen.  Al goed dat onze trainers met vier zijn om al dat jong geweld 

een beetje in toom te houden! 

Al onze 11 miniemen waren present, dus we konden ons opsplitsen in twee 

groepjes. Het duurde maar een uurtje, maar iedereen heeft toch 2 

wedstrijdjes en 3 verschillende spelletjes gespeeld. 

De gebruikte wedstrijdvorm was quattro-korfbal, en dit was toch even 

wennen, want het eerste wedstrijdje tegen Rijko hebben we kansloos met 7-

0 verloren. 

Maar eens onze miniemen het doorhadden, waren ze niet meer te stoppen: 

1-4 gewonnen tegen Boeckenberg met 2 doelpunten van Kasper, 1 van 

Kobe en 1 van Seppe. 

Daarna ging het hek helemaal van de dam: 7 doelpunten Boeckenberg, en 

dat in amper 10 minuten! Dankzij het enthousiasme van Meron en Tibbe, 

de dapperheid van Jesse en de eerste wedstrijdgoals van Wannes en 

Marthe. 

Eveneens het 4de en laatste wedstrijdje tegen Rijko hebben onze miniemen 

met glans doorstaan, met weeral doelpunten van Kobe en Kasper, geholpen 

door Seppe, Maure en Megertu. Ook Lotte zette nog een tandje bij, en dat 

kon ze goed want de tandenfee was juist bij haar langs geweest! 

Ook met de spelletjes heeft iedereen zich goed geamuseerd;  er was 

voldoende afwisseling in en iedereen zette zijn beste beentje voor.  We 

konden ons uitleven op een kleurige korfbalpaal, met een tikspelletje, maar 

ook het ietwat kalmere team-building evenwichtsspelletje lukte vrij aardig. 

Als afscheid werd er nog een applaus gevraagd, er waren enkele Spartanen 

die dachten dat dit enkel voor hun eigen ploeg ging zijn, maar neen alle 

kindjes die meegedaan hebben verdienden dit!  

Ook nog een applausje voor de organiserende ploeg, want het mag wel 

gezegd worden dat ook hier alles gesmeerd ging! 

 



Gelukkig hadden we met Patrick een professioneel uitgeruste fotograaf in 

ons midden, dat leverde weeral enkele mooie kiekjes op, en een aardige 

fotosessie van iedere miniem op de koop toe! 

Kortom het was een leuke voormiddag, de volledige miniemenploeg was 

aanwezig en iedereen heeft er plezier in gehad, kan niet beter dus! 

 

Wedstrijd 1 
Sparta A- Rijko 

Wedstrijd 2 
Boeckenberg – 

Sparta B 

Wedstrijd 3 
Boeckenberg – 

Sparta A 

Wedstrijd 4 
Sparta B - Rijko 

0 - 7  0 - 1 Kobe 0 - 1 Marthe 1 - 0 Kobe 
  0 - 2 Kasper 0 - 2 Meron 1 - 1  
  0 - 3 Kasper 0 - 3 Meron 1 - 2  
  0 - 4 Seppe 0 - 4 Wannes 2 - 2 Kobe 
  1 - 4  0 - 5 Meron 3 - 2  Kasper 
    0 - 6  Tibbe 3 - 3  
    1 - 6  3 - 4  
    1 - 7  Meron 4 - 4 Kasper 
        

 

 

  



PUPILLEN 
 

 
 

14 januari: wedstrijden tegen Meeuwen en Vorselaar: 

Op zaterdagochtend trokken we voor de 2
de

 keer naar Vorselaar. Alle 

pupillen waren er deze keer bij  DUS de gelegenheid om de groepsfoto’s en 

de pasfoto’s te maken. Deze kan je ondertussen dan ook terugvinden op de 

site!! www.spartaranst.com. 
 

Wij begonnen met de shooting en zouden daarna eerst tegen Meeuwen 

spelen en daarna tegen Vorselaar. Tijdens de shooting viel al op dat onze 

spelers niet echt geconcentreerd waren en dat het moeilijke wedstrijden 

beloofden te worden!! Tijdens de shooting werd er dan ook niet veel 

gescoord. Er moest zelfs een extra rondje gelopen van trainster Inge omdat 

er veel gebabbeld en bijgevolg NIET geluisterd werd. 
 

Van Meeuwen weten we dat zij een moeilijke ploeg zijn en dat we ons best 

moeten doen om ze bij te houden!! Het spel – het rondspelen – verliep 

stroef maar de verdediging deed gelukkig zijn werk wel. Heel de wedstrijd 

bleef het een beetje hetzelfde patroon en de scheidrechter werkte ook niet 

echt goed mee. Vaak werd verdedigd niet gefloten wat voor onze pupillen 

niet leuk was natuurlijk WANT hoe weten zij dan of ze het goed doen ??? 

Trainster Martine besloot dan maar heel duidelijk te maken wanneer er wel 

verdedigd was ook al werd er niet gefloten!! 

http://www.spartaranst.com/


De einduitslag tegen Meeuwen van  1 – 0 in het voordeel van Meeuwen 

en dit was een doelpunt dat NIET verdedigd was DUS een terechte uitslag. 
 

De tweede wedstrijd tegen Vorselaar liep al even stroef – het was precies 

ons dagje niet.  In het ene vak hielden Emke en Ruben het vak draaiende 

met enkele mooie inlopers van Hannah die maar niet door de mand wilden 

vallen. 

Het andere vak hield een strakke verdediging aan en toch kregen ze een 

doelpunt tegen wat NIET terecht was want dit was wel degelijk verdedigd.  

In de laatste aanval bracht Emke sparta nog op een gelijkspel met een mooi 

schotje. 

De uitslag tegen Vorselaar eindigde hiermee op 1 – 1 . 

 

 

 

28 januari: wedstrijden tegen Boechout en Hoevenen: 

Omdat er een aantal pupillen niet meekonden (Ruben en Nele) hadden de 

trainsters Yens en Jente opgeroepen om mee te gaan spelen. 

Ook trainster Inge kon niet mee wegens ziekte. Trainster Martine had dan 

maar een hulpcoach opgeroepen om te helpen : Jules. 

 

Jules zorgde eerst dat onze pupillen opgewarmd geraakten zodat ze volle 

overtuiging konden beginnen aan de nieuwe wedstrijdvoormiddag. 

Iedereen deed na wat Jules deed en goed opgewarmd kwamen ze aan bij 

trainster Martine die ondertussen het blad had kunnen invullen en de 

spelers had kunnen verdelen. 

Uit ervaring wist Martine dat Hoevenen een moeilijkere ploeg zou zijn dan 

Boechout. Wij startten met de shooting om daarna eerst tegen Boechout te 

spelen. Met Jules en Isabelle als verslaggevers naast de lijn konden we 

eraan beginnen. 

Tijdens de shooting haalden we een score van  39 punten wat zeker niet 

slecht was!! Iedereen had er duidelijk zin in vandaag. 
 

De eerste wedstrijd tegen Boechout : (Paulien en Emke speelden elk een 

helft) 

In het aanvalsvak met Niels, Hannah, Emke en Jens vlogen ze er meteen in. 

Na een beetje opgewarmd te zijn door Jules en met de shooting achter de 

rug besloot Hannah er nog een doelpuntje in de wedstrijd bij te doen en 

bracht ons op 1-0 voorsprong. Wisselen van vak en zo kwamen Aline, 



Yannick, Rajkumar en Jente in de aanval terecht. Jente hield het vak 

draaiende waardoor Aline 2 keer kon scoren. Je moet tegen Aline ook nooit  

zeggen dat ze niet de topscoorder is he!! Met een 3 – 1 voorsprong gingen 

we rusten.  In de 2
de

 helft scoorde eerst de tegenpartij en daarna Jens met 

een schot van ver en werd het 4-2. Boechout scoorde nog eens en bracht de 

stand op 4-3 voor Sparta. 
 

De tweede wedstrijd tegen Hoevenen : (Rajkumar en Niels speelden elk 

een helft) 

Dit beloofde een moeilijkere wedstrijd te worden en dat was er ook aan te 

zien. De hele eerste helft bleef het 0 – 0 en terwijl de mama’s aan de kant 

riepen : “WAAR  ZIJN  DIE  HANDJES” deed de verdediging helemaal 

wat ze moesten doen en lieten geen bal binnen. Na de rust kwam er pas 

schot in de zaak. Jens kreeg een doelpunt tegen MAAR zette dit 

onmiddellijk terug betaald met een schot van ver op pas van Hannah. 

Uiteindelijk kon hoevenen toch nog via  een inloper scoren en zo eindigde 

de wedstrijd op een 1 – 2  in het voordeel van Hoevenen. 
 

OPMERKING VAN DE TRAINSTER : 

Tegenover de vorige wedstrijden op 14/01 werd er deze wedstrijden  

HEEEEEL  GOED  gespeeld!!!  Martine was dus heel blij dat ze aan 

trainster Inge kon vertellen dat IEDEREEN  heel goed gespeeld had deze 

dag. 
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Sportief   
 

Kern 
 

 Zo 26/02 16u15 Ekerse – Sparta Ranst  t Venneke Ekeren 

 Zo 04/03 12u30 Sparta Ranst – Bornem  Het Loo 
 

Gewestelijken 
 

 Zo 26/02 17u45 Ekerse 2 – Sparta Ranst 2           t Venneke Ekeren 

 Zo 04/03 11u15 Sparta Ranst 2 – Putse 4    Het Loo 

 Veldcompetitie: 

 Zo 11/03 09u30 Kwik 5 – Sparta Ranst 2 

 Zo 18/03 09u30 Borgerhout 6 – Sparta Ranst 
 

Kadetten – training woensdag 17u00 – 18u00 / vrijdag 19u00 – 20u00 

 B-ploeg: 

 Zo 26/02 13u00 KCOV B – Sparta Ranst B        De Dreef Vorselaar 

 Zo 04/03 09u15 Sparta Ranst B – Bornem    Het Loo 

 Veldcompetitie: 

 Za 17/03 09u30 Sparta Ranst B – Merc/Hob B 
  

 A-ploeg: 

 Zo 04/03 10u15 Sparta Ranst A – Berkenrode    Het Loo 

 Veldcompetitie: 

 Za 17/03 10u30 Sparta Ranst A – Boeckenberg B 
 

Pupillen – training zaterdag 10u00 – 11u00 

Za 03/03 10u-12u Wedstrijden tegen Berkenrode en KCBJ in onze 

eigen sporthal Het Loo 
 

Miniemen – training zaterdag 10u00 – 11u00 
 

Za 03/03 10u30-11u30 Wriemeldag in het Boeckenberg Sportcenter. 

  Samen met Boeckenberg A / B en Leuven. 

 

Zondag 4 maart zijn de laatste wedstrijden in de zaal. De week erna 

beginnen dus terug de trainingen op veld. De competitie start op 17 

maart voor de jeugd en al op 11 maart voor de gewestelijken.  



Club 
 

  2 maart  kampioenenviering gemeente Ranst voor de kadetten  

    die vorig seizoen kampioen speelden. 

      10 maart  Quiz 

      28 april  Alg. Vergadering 

 9 mei  2 palentornooi jeugd 

 12 mei  initiatie namiddag 

 26 mei  tornooi Boechout 

 26 mei – 28 mei Pinksteren: na tornooi Boechout vertrek 

     jeugdweekend tot maandag 28 mei 12u. 

 2 juni  Familiedag + BBQ 

 18 augustus Jeugdtornooi Sparta 

 24 augustus Avondmarkt Ranst 

 

  

CLUBNIEUWS  
Jarigen 
 

Bij deze willen we ook de jarigen voor de komende maand feliciteren!!! 

 

Rajkumar De Smedt  01/02 

Aline Ginee   07/02 

Walter Mertens  10/02 

Nele Van de Putte  13/02 

Wannes Van de Putte  18/02 

Lize Neels   19/02 

Megertu De Smedt  21/02 

 



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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