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Beste leden, ouders, sympathisanten en sponsors, 
 

 

 

Het sportief jaar loopt op z'n einde. Nog enkele wedstrijden en het seizoen 

2011-2012 wordt afgesloten. 

Opmerkelijk is dat onze beide cadetten ploegen mogelijk nog kampioen 

kunnen spelen in hun reeks. 

Een knappe prestatie van onze jeugdleden.  Hopelijk kunnen we hierin een 

sportieve lijn trekken naar de toekomst. 
 

We kijken nu reeds uit naar onze initiatie en vriendjesdag. Hopelijk is er 

een grote opkomst zodat we aan kinderen en eventueel volwassenen de 

korfbalsport kunnen leren. Misschien vloeien hieruit weer een aantal 

nieuwe leden. 

De recreanten zijn nu ook op volle toeren aan het draaien, op 28 april 

hebben ze 2 wedstrijden gespeeld op Boechout.  
 

Bij het ter perse gaan van dit Boekske zal ons II palen tornooi op 9.5 reeds 

gepasseerd zijn en kennen we de nieuwe clubkampioenen in de reeksen 

benjamins, miniemen, pupillen, cadetten en volwassenen. 
 

Op 26.5 volgt het tornooi voor de jeugd op Boechout. Aansluitend gaan we 

met alle jeugdleden op een spetterend weekend te .... . 
 

Graag nodigen we iedereen uit op onze familiedag op 2.6. Op deze dag 

gaan we met alle gezinnen een groot familiespel spelen,gevolgd door een 

westrijd cadetten tegen hun ouders. 

Als afsluiter is er dan onze jaarlijkse barbeque. 

Graag tijdig inschrijven zie de flyer verder in dit clubblad. 
 

De recreanten pikken ook nog het nationaal recreantentornooi mee op 9.6 

te Nieuwerkerken. 
 

 

 

Sportieve groeten 
 

 

Het bestuur 

 

 

  



GEWESTELIJKEN 
 

Hoevenen – Sparta Ranst  7 – 5 

Een superbelangrijke match, winnen zou ons veel kans geven op het 

behalen van de kampioenstitel; Hoevenen zou zo immers op 3 punten 

komen te staan. 

De wedstrijd werd gekenmerkt door een goede verdediging  in het ene vak 

en een goed aanvalsvak. Wat de bal echter deed als hij de korf naderde was 

ongelooflijk. Onze aanval kreeg veel kansen, maar draaide meermaals nog 

uit de korf. Ook de wind deed zijn best om ons het scoren te beletten. Het 

duurde dan ook even voor er gescoord werd. Het was uiteindelijk 

Hoevenen dat met een 2 – 0 voorsprong van kant wisselde. Met een schotje 

van achter de paal zorgde Carla voor de aansluitingstreffer. Hoevenen 

maakte er echter meteen 3 – 1 van. Tegen het einde van de eerste helft 

stond er een 4 – 1 stand op het bord. 

Tijdens de tweede speelhelft ging het aanvankelijk niet veel beter. 

Christophe maakte dan wel de 4 – 2, Hoevenen deed er nog twee bij: 6 – 2 

tussenstand. Via Karleen en nog eens Christophe kwamen we dan toch in 

de match. Enkele minuten voor tijd kon Hoevenen ons echter definitief 

uittellen met de 7 – 4. Pieter scoorde de laatste van de match: 7 – 5. 

Als we zelf alles nog winnen en de resultaten van de andere matchen vallen 

een beetje mee, dan zit de titel er zeker nog in, maar we hebben nu niet 

meer in eigen handen. 

 

 

Sparta Ranst – Riviera 4  10 – 8 

De tegenpartij kwam slechts met zeven spelers aan de start van de 

wedstrijd. Ook langs onze kant was het moeilijk een achttal binnen de 

lijnen te brengen. Pieter, lichtgeblesseerd, moest wel aan de match 

beginnen en zou vervangen worden door Hans zodra die terug is van de 

wedstrijd met de kadetten. 

De match verliep van begin tot einde gelijkopgaand. Op geen enkel 

ogenblik stond er een grote kloof op het scorebord en tot het laatste 

moment bleef het spannend: 10-8 was de eindstand. 

 

 

  



Mercurius 3 – Sparta Ranst   11 – 10 

Door de nederlaag tegen Hoevenen zijn onze titelkansen enorm geslonken 

en hebben we een mogelijke triomf niet meer in eigen handen. Zelf zouden 

we best nog alles winnen en dan maar hopen op een misstap van de 

concurrentie. 

De wedstrijd tegen Mercurius, enkele plaatsen lager in het klassement, is, 

zoals enkele maanden geleden op eigen terrein gebleken, toch een lastige 

match. De thuisploeg kwam 1-0 voor, maar Hans maakte er met een ver 

schot 1-1 van. Na een eerste keer van functie te hebben gewisseld opnieuw 

een voorsprong voor Mercurius die dit maal door Christophe te niet werd 

gedaan. Hans bracht ons voor het eerst in de match op voorsprong met een 

schot 3-2, maar al even snel was het 3-3. En zo kwamen we nog meerdere 

keren op voorsprong, maar telkens maakte Mercurius gelijk. Een kloof van 

twee punten kwam er aanvankelijk niet. Via Christophe (inloper) en 

Charlotte (schot), net voor affluiten, hingen de bordjes op 4-5 halfweg. 

De tweede helft ging op hetzelfde elan door: een voorsprong voor ons, 

maar telkens de tegentreffer. Via Rudi (schot), Hans (inloper) en 

Christophe (inloper) kwamen we telkens voor en zowat tien voor het einde 

stond het dan 8-8. Dan was het genoeg geweest, die twee-puntenkloof 

moest er komen. Het was twee keer Hans (een schot en een kans onder de 

korf) die ervoor zorgde. Toch liep het in extremis nog fout, Mercurius kon 

op korte tijd 3 keer scoren, tussendoor ging het niet meer langs Sparta-

zijde: kansen genoeg, maar de afwerking was niet top. Een pijnlijke 

nederlaag en de laatste kansen op de titel zijn zo verspeeld… 

 

Stand Veldcompetitie – Gewestelijken 
 

1. 4Borgerhout/GW 5 12w 18 ptn. 

2. Hoevenen 4  12 17 

3. Riviera 5  12 15 

4. Sparta Ranst 2 13 15 

5. Mercurius 3  13 12 

6. AKC 5   13 9 

7. Kwik 5  13 8 

8. Spartacus 5  12 6 

 

  



KADETTEN 
 

Sparta Ranst B – Hove    0 – 2 

De wedstrijd tegen Hove speelden we 7 tegen 7. De tegenpartij kon geen 8 

spelers binnen de lijnen brengen en dus pasten wij ons aan. Joppe (die bij 

ons kwam aanvullen want ook onze B-ploeg was niet voltallig) begon in 

aanval met zijn zus Rinske en Jente. Zij hadden niet makkelijk tegen 

spelers die veel groter waren.In het andere vak stonden Wannes, 

Alexander, Kato en Amanda. Zij hadden in aanval makkelijker en kregen 

dan ook enkele kansen. Ze afwerken lukte echter niet. Verdedigend deden 

we het niet slecht, ook Hove kwam tijdens de eerste helft niet tot scoren en 

zo bleef het tot de rust 0 – 0. 

Tijdens de tweedehelft kwam Kobe in de plaats van Joppe. Het spelbeeld 

veranderde echter niet veel: Enkele kansen aan beide kanten en redelijk 

veel balverlies (ook aan beide kanten). Het enige verschil met de eerste 

helft is dat Hove nu wel twee ballen door de korf kreeg. Zo eindigde partij 

op een 0 – 2. 

Dit was een mindere wedstrijd van onze kadetten, maar de tegenpartij was 

zeker niet beter dan wij. Revanche in de terugmatch over drie weken. 

 

 

Sikopi – Sparta Ranst B  3 – 4 

Op een woensdag trokken onze B-kadetten naar linkeroever om er tegen 

Sikopi te spelen. Na het trotseren van de dagelijkse files op de Antwerpse 

ring, kregen we bij aankomst nog een aprilse gril erbij. Ook de wedstrijd 

verliep aanvankelijk niet zo goed. Onze kadetten speelden de eerste 10 

minuten echt niet zo goed. Ons aanvalsvak kwam amper in het stuk voor en 

als de bal er kwam, waren we hem na 2 passen alweer kwijt. Onze 

verdediging kwam niet onder de druk uit en de  1 – 0 achterstand was dan 

ook niet te vermijden. 

Na de functiewissel werd het spel beter. Via Toon kwamen we dan ook op 

1 – 1, maar het andere verdedigingsvak had het ook moeilijk. Bij de rust 

stond het uiteindelijk 3 – 1 in het voordeel van de linkeroeverploeg. 

Bij de pauze werden aan onze kant twee vervangingen gedaan. Aanvallend 

ging het steeds beter, we konden de bal langer in ons bezit houden, 

creëerden meer kansen en konden ook scoren. Voor de functiewissel bracht 

Jens ons dichterbij en in de laatste tien minuten gingen we erop en erover. 

Tijs en Toon (z’n tweede van de avond) bezorgden ons (uiteraard door het 



goede samenspel van iedereen) een overwinning. Een slechte start werd 

met mooi samenspel goed gemaakt. Laten we vooral de tweede helft van 

deze match onthouden waar we toch enkele prachtige acties zagen. Het 

trotseren van de regen is dan toch niet voor niets geweest. 

Dus kadetten: we kunnen het zeker, maar moeten van bij de start 

geconcentreerd spelen zodat we niet nog eens in de problemen komen en 

nadien een achterstand moeten goedmaken. 

 

 

Merc/Hoboken – Sparta Ranst B 3 – 5 

Verplaatsing naar Hoboken, een helse onderneming op de dag van de 

marathon / 10 miles in Antwerpen. Na de talrijke regenbuien van de 

voorbije dagen was het terrein ook een modderpoel (naar goede gewoonte 

in Hoboken); voor enkele heel plezant, voor andere reden om een deel van 

het terrein te vermijden. 

In tegenstelling tot woensdag tegen Sikopi, werd er (zoals gevraagd) nu 

wel goed gestart. Van bij de start was iedereen geconcentreerd, ging de bal 

goed rond en creëerden we kansen. Reeds in de eerste tien minuten konden 

we scoren; een voorsprong die we de ganse match in handen hielden. Bij de 

rust was het 1-3. 

De start van de tweede helft was toch even aarzelend en Mercurius kreeg 

enkele kansen, maar kon slechts 1 keer scoren. Tijd voor een time-out. Of 

deze onderbreking er voor iets tussen zit zullen we nooit weten, maar 

nadien lukte het weer beter in onze aanval zodat de kloof opnieuw twee 

punten werd. Even leek Mercurius/Hoboken nog iets te kunnen doen, maar 

onze vijfde treffer, zorgde voor de beslissing. 

Een mooie wedstrijd van de ploeg, nog twee overwinningen en de titel in 

onze reeks is een feit. 

 

Sparta Ranst B – Sikopi  5 – 0 

Met een gemengde ploeg van A en B spelers moesten we aantreden tegen 

Sikopi. Bovendien waren er dan slechts drie meisjes. 

In de heenwedstrijd hadden we het moeilijk in het begin, maar vandaag 

ging het beter. Van bij het begin waren er kansen en een goede verdediging 

(die echter weinig werk had door de mindere passen bij de bezoekers). 

Lize, Jules, Toon en Jef begonnen in aanval. Ze speelden de bal goed rond, 

kregen de nodige kansen, maar de afwerking stond nog niet op punt.  

Verdedigend ging het goed bij Kato, Rinske, Kobe en Hannes. Ze gaven 



amper een kans weg. Slechts één doelpunt tijdens de eerste tien minuten: 

een inloper van Jules. 

Na de functiewissel gelijk spelbeeld: Sparta met het betere spel, veel 

balverlies bij de bezoekers. Rinske verdubbelde onze voorsprong met een 

schotje. 

Bij het begin van de tweede helft kwam Aron op het veld voor Jef die een 

zeer goede eerste helft had gespeeld. Jules was vandaag duidelijk in zijn 

nopjes: met een schot en een inloper (op pas van Toon) zorgde hij voor een 

4-0 voorsprong. Bij een volgende aanval kreeg Aron de bal, behoorlijk ver 

van de korf, maar … misschien toch maar gooien dacht hij. Met een 

schitterend schot zorgde hij voor de 5-0, een veilige voorsprong. 

De laatste tien minuten ging de bal niet meer door de korf. Zelfs een 

penalty werd nog gemist, maar geen nood, de voorsprong stond op het bord 

en kwam op geen enkel moment nog in gevaar. 

Een mooie prestatie van de ploeg, en vertrouwen getankt voor de laatste 

match van het seizoen die ons mogelijk de eerste plaats kan opleveren. 

Kom op kadetten!!! 

 

Sparta Ranst A – Voorwaarts  2 – 1 

Een woensdagavond wedstrijd wegens te drukke weekends met communie, 

Vormsel en lange weekends. Het weer zat niet mee, want zeer vochtig. 

Buien rond 16u en later. Dus afwachten of het een natte match wordt. 

Met z'n negenen kwamen we partij geven tegen Voorwaarts. Als we een 

goede wedstrijd zouden spelen en met winst afsluiten, kunnen we 

misschien voor het 2de jaar op rij, veldkampioen worden in onze reeks in 

de terugronde.  

Lize, Lore, Joppe en Kobe starten in de verdediging. In het aanvallend vak 

vertrokken Jef, Ben, Claudia en Emily. Jules was ziek en Luna had een 

belangrijke toneelvoorstelling. Op de bank in verschillende trainingsvesten 

zat Aron zich warm te houden.  

Al snel bleek dit een goed keuze te zijn door Jef's vak eerst te laten 

aanvallen. Er werd snel gespeeld en er kwamen een resem kansen. Maar 

scoren lukte ons niet. 

Na de functiewissel begon het andere vak evengoed rond te spelen en daar 

lukte het plots wel. 

Lore opende de score met een mooie inloper op steun van Joppe 1-0. 

Enkele aanvallen later scoorde aan de overzijde Jef's tegenstrever met een 

ver schot. Maar niet getreurd Joppe bracht ons terug op voorsprong met een 



fantastische vrijworp. Knal binnen. Waaaaaaaaaaaaaauw zagen onze 

supporters. 2-1 ruststand. 

Snel even naar de kleedkamer voor een peptalk om de aanvallen goed te 

verzorgen en de verdediging rust te gunnen door in het aanvallende vak 

ook te storen en te verdedigen. 

Jef stond toevallig tegen hun beste man en hij kreeg de opdracht om deze 

de 2de helft steeds kort te volgen. Ben kon hem steunen daar zijn 

Voorwaartse speler kleiner en minder vaardig was. 

Jef's mannetje werd er zenuwachtig van. Jef deed zijn taak perfect zodat 

Voorwaarts niet meer kon scoren. Wij konden de score ook niet meer 

uitdiepen maar door steeds balbezit te hebben, kon ook de tegenpartij niet 

scoren. 

Proficiat met jullie overwinning. 

 

Boeckenberg – Sparta Ranst A 1 – 8 

Weeral een woensdag match wegens te weinig spelers op de normale 

wedstrijddag. Spelers van de partij: Kobe, Joppe, Jef, Aron, Lize, Claudia, 

Lore, Emily. Kato was erbij als reserve daar Luna nog niet thuis was van 

school. Jules zou later afkomen wegens bezoek nieuwe school. Maar we 

waren een 10’ minuten ver en Jules zat reeds aangekleed op de bank. 

Spelen op kunstgras is zeer leuk, de bal botst er en het spel gaat snel over 

en weer.  

Via Lore (inloper en schotje) werd het al snel 0-2 in ons voordeel. In een 

vak met Ben, … en Kobe liep het vlot en werden er tal van kansen 

verzameld. Eén ervan werd door Ben afgewerkt. Bij de wissel stond het zo 

1-3. Net als Lore scoorde ook Emily twee keer, Jef deed er nog eentje 

bovenop met een inloper: ruststand 1-6. 

De tweede helft was amper begonnen of de bal viel er al weer in: Lore 

zorgde voor de 1-7. Nadien viel het wel wat stil. In de laatste tien minuten 

zorgde Jef met een schot voor de 1-8. Een volgend schot van Jef ging er 

naast, maar het werd een mooie assist: Jules had de rebound en hij scoorde 

de 1-9, meteen ook de eindstand. 

De punten zijn binnen en nu goed spelen de volgende twee wedstrijden 

tegen Hoevenen en Voorwaarts. 

 

 

  



Sparta Ranst A – Hoevenen  4 – 2 

Laatste thuiswedstrijd en bij gelijk of winst zou deze ploeg als eerste 

eindigen in hun reeks in de terugronde. Hoevenen met enkele grote spelers 

boezemde een beetje angst bij onze spelers. Maar wij gaan uit van onze 

eigen sterkte en dat is vertrouwen, samenspel en gezonde vechtlust. De 

ploeg die op het veld aantrad bestond uit Lize, Claudia, Kobe, Joppe, 

Emily, Luna, Jef, Aron. Op de bank een licht gekwetste Lore en van de B 

ploeg Toon, Kato, Wannes. Deze B spelers waren opgeroepen want er 

zouden misschien te weinig spelers zijn. Zeer vele supporters naast de lijn: 

ouders, broers, zussen, lieven, nonkels, clubleden etc. We startten vinnig in 

de aanval en deze bleef zeer lang duren want zoals steeds stoorden we 

prima als zij uitverdedigden. Samenspel was enorm, en de kansen kwamen 

vanzelf. Emily nam door het feit dat haar verdediger niet mee kwam van 

ver een schot, (te ver zei men langs de lijn) maar nee niet met Emily, 1-0. 

Wat een knappe start. Iets later werd het 1-1, maar dat moet bij ons niet 

lang duren. Joppe startte in zijn aanval furieus en passeerde naar Claudia 

die een reuze pas gaf en met een verre inloper scoorde Joppe de 2-1. Niet 

veel later kreeg Lize een reuze kans met een kort schotje, hij (de bal dus) 

rolde net van de korf. Ja, ons spel deed de tegenstrever pijn. Jef zat er in de 

verdediging goed op zodat zijn tegenstander er moedeloos van werd. Aron 

liep naar alle mogelijke hoeken bij het uitverdedigen en ook Luna  sprong 

steevast voor haar meisje en ontfutselde meermaals de bal. Na rust bracht 

Hoevenen 2 wissels in. Eén zeer grote dame tegenover Kobe. Maar snelle 

Kobe liep overal mee naartoe en ze kregen weinig kansen. 2-2 na een tijdje 

maar daar stak opnieuw Emily een stokje voor door weer van zeer ver te 

scoren. Knap gedaan. De toeschouwers langs de lijn likkebaarden want het 

was een spannende wedstrijd en het was een mooie korfbalwedstrijd. Met 

nog 10’ te spelen kwam Lore in de plaats van Lize en via een steun van 

Kobe of Joppe kon ze scoren met een inloper. 4-2, toen werd er al duchtig 

gevierd langs de lijn en na het laatste fluitsignaal van Eddy knalden de 

kurken van lekkere alcoholvrije champagne. Proficiat aan alle spelers voor 

dit prachtige korfbalseizoen. Bedankt Eddy voor het fluiten van deze match 

en ook voor de andere wedstrijden van de cadetten dit seizoen. 

Nu nog een galamatch tegen Voorwaarts op 2.5. 

 

 

  



Voorwaarts – Sparta Ranst A  3 – 4 

Een regenachtige woensdagavond, de laatste match van het seizoen. Met 

veel vertrouwen (want we zijn kampioen) kwamen we aan. Een 

modderachtig veld, frisse wind en regen is niet leuk om te spelen. Op de 

bank: Lore, Joppe en Jef. Op het veld Aron, Jules, Emily, Luna in aanval en 

in verdediging Ben, Kobe, Lize en Claudia. De eerste aanval was moeilijk 

en meteen stonden we onder druk. Lize, Claudia, Kobe en Ben stonden te 

verdedigen. Lize had een snel meisje tegen en werd overompeld met een 

inloper. 1-0. Snel overleg aan de lijn zodat Claudia Lize beter zou helpen. 

De groep moest massaal verdedigen want na balverlies 2-0. Nog geen 4' 

gespeeld en al serieus achtervolgen. De aanval moest zijn bal wat langer 

rondspelen en meer snelheid ontwikkelen, zodat we het Voorwaarts wat 

moeilijker maakten. Dit resulteerde in vele kansen. Na 2 x een knappe, 

snelle inloper van Emily die telkens over rolde was het de 3de x wel raak 2-

1. Voila, opnieuw vertrouwen en een beetje stress bij de tegenstrever. De 

10' waren snel voorbij en dan kon Lize's vak aanvallen. Het duurde een 

tijdje want we leden veel balverlies door de modder op de bal. Maar dan 

plots balverlies bij de tegenstrever en snelle balcirculatie via Claudia naar 

Lize en zij nam snel een schot maar naast. Rebound bleef in de ploeg via 

Kobe naar Ben maar ook dit liep mis. Maar wel waren we in de wedstrijd 

gekomen. Wat later kon een fel opzittende Lize de bal op de grond 

afsnoepen van haar tegenstreefster. Niet veel later "de Luju" Ben-Kobe en 

een kort pasje naar Clau onder de korf en 3-2. Hup het vuistje bij Clau. 

Na rust kwamen Joppe, Lore, Jef in het veld voor Kobe, Aron en Lize. We 

begonnen in aanval met Jef en plots was het alle hens aan dek bij 

Voorwaarts. Dit vak zorgde voor druk maar we konden niet scoren. De bal 

werd steeds aan de lijn onderschept door opzittende spelers zodat we de 

druk opnieuw naar de aanval konden brengen. 

Met nog 10' te spelen was het spannend want we stonden 3-2 achter en 

deze eindronde hebben we nog niet verloren. Een magistrale pas van het 

midden tot aan Ben die zich stilletjes onder de korf hield en met de 

verdediger in zijn rug scoorde hij de 3-3. Bang. Gelijk en nu erover. Meer 

druk en snelle balwisseling zoals we gewoon zijn. Druk in de verdedigen 

met 4, ploegspel is belangrijk en het wierp zijn vruchten af want op 1' van 

het einde het onvermijdelijke, Joppe scoorde met een inloper van achter de 

korf en 3-4. Iedereen zeer gelukkig op het veld en ernaast. Kobe stond met 

zijn paraplu te zwaaien. Supporters bedankt om te steun vandaag. 

Nog een laatste pleziertje, op een modderig veld wat doe je dan? 

Buikglijden met zijn allen, heel tof en vettig na een mooi seizoen. 



Een fantastisch seizoen met een goede heenronde, een fantastische 

zaalronde en een spetterende afsluiter met de eindronde op het veld. Zonder 

verlies en zeer positief 31 korven gemaakt en 11 tegen. Proficiat allen en 

bedankt voor de samenwerking dit seizoen. Jullie zullen allemaal op de 

kampioenenviering volgend jaar aanwezig zijn. 

 

 

 

Stand veldcompetitie – Kadetten 
 

A – ploeg 
 

1. Sparta Ranst A 6 w 12ptn. 

2. Voorwaarts  6 6 

3. Hoevenen  5 2 

4. Boeckenberg  5 2 
 

 

B – ploeg 
 

1. Hove   5 w 10 ptn. 

2. Sparta Ranst B 5 8 

3. Sikopi  5 2 

4. Merc/Hoboken 5 0  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

PUPILLEN & MINIEMEN 
 

Ook onze miniemen en pupillen speelden de voorbije weken enkele 

wedstrijden. De ene al wat beter dan de andere, met afwisselend winst en 

verlies. Maar in ieder geval: we hebben ons geamuseerd! 

 

Bij deze wil ik een oproep doen aan de ouders: 

Wil er misschien telkens iemand een verslagje maken. Het moet echt niet 

veel zijn. Als het eindresultaat van de match met de doelpuntenmakers (en 

voor de miniemen de stand van de spelletjes) in enkele regeltjes aan elkaar 

gepraat wordt, staat er volgende keer - net als voor de kadetten - een 

verslagje in ons clubblad. Doormailen naar hans.smits2@telenet.be 

Bedankt!  

 

 

RECREANTEN 

 

Ook onze recreanten zijn weer in actie gekomen tijdens een wedstrijd. Het 

laatste weekend van april waren ze te gast op Boechout. Daar stonden twee 

wedstrijden op het programma; tegen de thuisploeg en tegen AKC. 

In een felle wedstrijd tegen AKC kwamen onze Spartanen 1-5 achter. Maar 

tijdens de rust werd er bijgestuurd, zoals het hoort tijdens de pauze. De 

tweede helft gaf dan ook een totaal ander spelbeeld. Halverwege stond het 

al 5-5 gelijk. Erop en erover denk je dan, maar ook AKC schoot terug 

wakker. Het bleef spannend, het spel ging over en weer. Elke ploeg nam 

een deel van de match voor zijn rekening en liet mooie dingen zien. Ook de 

eindstand was in evenwicht: 7-7. 

De andere match tegen Boechout verliep vlotter voor ons. De Sparta-

recreanten wonnen vrij makkelijk van de buren uit Boechout. 

   



KALENDER 

 

Sportief   
 

Kern 
  

Gewestelijken 

 

 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: 

 Zo 06/05 10u00 Hove – Sparta Ranst B 

 

Pupillen – training zaterdag 10u00 – 11u30 
 

Za 05/05 10u GEEN wedstrijd of training 

Za 19/05 10u Training 

Zo 20/05 10u Wedstrijden op Joki, ook Boechout is van de partij. 

 
 

Miniemen – training zaterdag 10u00 – 11u00 
 

 Za 19/05 Mogelijk een wriemeldag op Boeckenberg. 

   Meer info volgt via de trainers. 
 

Recreanten – training zaterdag 10u00 – 11u00 

  

 Za 09/06 Recreantendag te Aalst 

 

 

  



 

Voor iedereen: 

 

Naar jaarlijkse gewoonte is er ook weer een 2-palentornooi. Dit jaar echter 

niet in combinatie met de bbq. Het zal doorgaan op woensdag 9 mei in de 

namiddag (vanaf 14u) voor de jeugd en ’s avonds (vanaf 19u) voor 

volwassenen. Iedereen kan inschrijven, je moet geen spelend lid zijn! Een 

mailtje naar Johan volstaat. 

 

 

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

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

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

vriendinnetjes langskomen. 

 

 

Zaterdag 2 juni is er een familiedag waar iedereen op uitgenodigd is. Op 

het programma staan leuke activiteiten voor jong en oud. En rond 16u 

zullen de kadetten het in een wedstrijd opnemen tegen hun ouders. 

Als afsluiter van die dag (en van het ganse seizoen): BBQ !!! 



Club 
 

 9 mei  2 palentornooi 

     Jeugd: 14u-17u 

     volwassenen: 19u-21u 

    Vergeet de inschrijvingen niet! 

  

 12 mei  initiatie voormiddag (10u00 – 12u00) 

  

 26 mei  tornooi Boechout 

 26 mei – 28 mei Pinksteren: na tornooi Boechout vertrek naar ??? 

    Jeugdweekend tot maandag 28 mei 12u. 

    Vergeet niet tijdig in te schrijven! (meer info volgt) 

  

 2 juni  Familiedag + BBQ 

  

 18 augustus Jeugdtornooi Sparta 

 24 augustus Avondmarkt Ranst 

 

 

 
  

CLUBNIEUWS  
Jarigen 
 

En alvast een gelukkige verjaardag voor … 

Jules Ginee   03/05 

Jente Mertens   08/05 

Gerda Mertens  12/05 

Ben Hendrikx   14/05 

Jesse Foesier   25/05 

Katrien Aertgeerts  27/05 

Pieter Brion   29/05 

Nadja Coppens  30/05 

   



JEUGDWEEKEND 
 

Beste leden en natuurlijk ook ouders, 

 

Zoals jullie ondertussen al wel vernomen hebben gaat ons jeugdweekend 

door in ….Oeps, mogen we nog niet verklappen hé. Dit van zaterdag 26 

mei ’s morgens tot maandag 28 mei ’s middags. We trekken in dit weekend 

eerst naar het tornooi van en te Boechout waar we ons eens  helemaal gaan 

“smijten”. Vervolgens worden de kids  door enkele ouders naar onze 

weekendplaats gebracht. Al wat volgt is “classified” en mag met andere 

woorden het daglicht nog niet zien! Wordt vervolgd…. 

 

Wat mogen jullie wel verwachten? 

 

EEN SPETTEREND WEEKEND VOL LEUKE EN PLEZANTE 

GEBEURTENISSEN. 

 

VERGEET DUS ZEKER NIET IN TE SCHRIJVEN 

(voor 12 mei aanstaande) EN ANDERS AAN DIE 

MOUW VAN PAPA OF MAMA BLIJVEN 

TREKKEN TOT JE GEHOOR KRIJGT HE!  
 

Wij hopen in ieder geval dat iedereen van de partij mag zijn.  

 

Vergeet je goed humeur niet en lees in ieder geval de infobrief (zie 

volgende pagina) van het weekend nog een keertje door zodat je zeker niets 

vergeet. 

 

Alvast tot dan! 

 

Jullie begeleiders 

  



Info brief   Jeugdweekend 26-28 mei  
 

Locatie: ??? info bij Mr. Speurneus 

 

 

Begeleiding:  Pieter, Jan, Kristel, Michel, Martine, 

        Inge, Hans, Charlotte, Johan 

          Kookploeg:    An, Mark, Greet en Mireille 

 

1. Dagindelingen 

Zaterdagnamiddag:  

 vertrek na het spelen van het tornooi te Boechout samen met ouders 

als taxichauffeurs 

 aankomst in een dorp met .. letters. In de postcode staat een twee, 

en in het huisnr. zit ook 2 en op de voorgevel staat geschreven 

“lokalen ...  ….  

zondag 

 7u30 wekken en verder ???? 

maandag 

 7u30 wekken en verder ???? 

 

2. Wat heb je nodig 

voetbescherming 

 binnen sloefen 

 botten (indien regenweer voorspeld) 

 sportschoenen (geen shoes!)  

 wandelschoenen 

     

om te kunnen slapen 

 luchtbed, matje of veldbed  

 slaapzak, hoofdkussen? 

 knuffel 

 pyjama      Landt hier een UFO ? 

 zaklantaarn ev. op spierkracht 

 

  



onderhoud 

 washandje, handdoek  

 zeep, shampoo 

 tandenborstel, tandpasta 

 kam, borstel 

 ondergoed, sokken 

 short, korte broek, lange broek, t-shirt (1 of 2) 

 jas, trui, regenjas (indien de zon niet zou schijnen) 

 zakdoeken 

 geen make up maar deo mag 

 

voor spierkracht ontwikkeling 

 1 keukenhanddoek 

 geen snoep ofwel voor iedereen 

 

medicatie 

 te bezorgen aan Greet met de nodige informatie erbij 

 speciale voedingseisen?? ev. reeds op voorhand doorbriefen aan An 

of Greet 

 sis kaart meebrengen, medische fiche en bezorgen aan Greet bij 

vertrek 

 

3. Deelnameprijs 

Op voorhand inschrijven van je deelname is belangrijk. Geef ons een 

seintje als je meegaat. 

johanvandeputte@hotmail.com 

Kostprijs weekend €30/p. Voor het 2
de

, 3
de

 , 4
de

  kind betaal je €25/p. 

Bij ziekte wordt het bedrag teruggestort. 

Overschrijven op rek. nr: voor 12mei. 

rek. nr.: 979-5323997-60  

ref: naam kinderen + jeugdweekend 

 

4. Vervoer 

Kunnen de ouders die willen rijden (heen en/of terug) zich melden via 

johanvandeputte@hotmail.com? 

mailto:johanvandeputte@hotmail.com
mailto:johanvandeputte@hotmail.com


Dank hiervoor, geef het aantal vrije plaatsen op dan stellen we een 

rijschema op aan de hand van het aantal kinderen. Afstand weekendplaats 

is gewoon niet ver. 

 

Vertrek heen: einde tornooi te Boechout 

Vertrek terug: 12u te weekendplaats 

 

 

5. Belangrijk 

Iedereen komt met goed humeur, dus allemaal met een 

zeer grote glimlach op je gezicht.  

 

  

 

 

 

 

 

 

     Zo dus en niet op deze manier   

 

 

 

EXTRA!!!!!! 

fluohesje, zwembroek, handdoek, sparta rugzak, brooddoos, drinkbus, 1 

gezelschapspelletje, max 2 strips of één leesboek, en niet te vergeten 1 CD 

met dansbare muziek voor iedereen (vergeet je naam er niet op te zetten!) 

 

 

PS. Mr. Speurneus liet dit rondstrooien, een afbeelding van een gewestplan. 

  

Er loopt een fietspad voor 

het gebouw. 



 
 

 

Na de laatste wedstrijd van het seizoen vierden de kadetten hun 

kampioenstitel … 

 

 
 

!!! Proficiat !!! 

  



WIE DOET WAT? 
 

Bestuur 

Voorzitter – wedstrijdsecretaris: 

An Diddens  

 an.diddens@telenet.be 0478/42.84.56 

Secretaris & Penningmeester: 

Martine Buelens 
 martine.buelens@dester.com   0477/32.16.06 

Jeugdcoördinator: 

Johan Van De Putte 

 johanvandeputte@hotmail.com 03/354.45.09 

Bestuurslid 

 Edith Clerckx  edithclerckx@telenet.be  

 Christophe Geusens geusenschristophe@hotmail.com  

Feestcomité 
Carla Vermeulen eduardvanhoof@scarlet.be 

Danielle Coppé desmedtcoppe@telenet.be 

Fien Van Hoof fien.van.hoof@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 

Christophe Geusens geusenschristophe@hotmail.com  
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www.jb-assistance.be 

 

   

  Bloemen op bestelling 

           03/475 98 45 

          Gasthuisstraat 24 

          Ranst 

 

 

 

 

www.optiekjansels.be 

 

 

 

 

                

 

 

 

 www.hetlekkerkoeike.be   www.deridder-goossens.be 

      Schoolstraat 33, Ranst 

 

 

 

 

Software Advies nv 

Frankrijklei 65, Antwerpen 

03/202 50 00 

info@software-advies.be 
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