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Beste leden, ouders, sympathisanten en sponsors, 
 

 

 

 

Het korfbalseizoen is al enkele weken voorbij en het nieuwe zal er snel 

zijn. 
 

De laatste verslagen van onze kadetten en gewestelijken hebben jullie nog 

te goed. Ook de recreanten kwamen in juni nog in actie op de nationale 

recreantendag in Aalst. En natuurlijk het jeugdtornooi van Boechout niet 

vergeten. 
 

Met veel plezier blikken we terug op het voorbije seizoen dat ons weeral 

enkele kampioenen opleverde. Onze eerste ploeg behaalde de zaaltitel en 

de kadetten eindigde eerste op het veld. 

Ook de traditionele afsluiters van het seizoen, het jeugdweekend en de 

BBQ waren weerom een groot succes. 
 

Nu het volgende seizoen toch weer nadert, zouden we willen vragen om 

ook eens te denken aan het lidgeld. Meer info vind je verderop. 
 

Voor iedereen nu een prettige vakantie en hopelijk tot ergens eind 

augustus. 
 

 

 

 

Sportieve groeten 
 

 

Het bestuur 

 

 

  



GEWESTELIJKEN 
 

 

Sparta Ranst – AKC 4  5 – 0 FF 

De voorlaatste wedstrijd voor onze gewestelijken, de laatste 

competitiematch. Het werd de makkelijkste overwinning van het seizoen: 

zonder te spelen, toch de twee punten thuishouden door het forfeit van 

AKC. 

Liever op een andere manier natuurlijk… 

 

Boeckenberg 5 – Sparta Ranst 

Laatste officiële speeldag voor gewestelijken, maar omdat zowel wijzelf als 

Boeckenberg alles al gespeeld hadden, programmeerde de bond nog een 

vriendschappelijk duel voor beide ploegen op het Boeckenbergse 

kunstgras. 

Het werd een leuke afsluiter van het seizoen onder een stralende lentezon, 

die we bovendien nog winnend konden afsluiten ook. 

 

 

 

  



KADETTEN 
 

Hove – Sparta Ranst B   6 – 4 

Zoals al zo vaak tijdens deze eindronde, waren er niet voldoende spelers. 

Hove wou niet meewerken om de match te verplaatsen en zo waren we blij 

dat er twee van de A-ploeg wilden meespelen. Merci, Lore en Jef! 

Dat maakt natuurlijk dat we niet echt op mekaar zijn ingespeeld. De eerste 

helft verliep vrij stroef langs beide kanten. Bij de pauze was het 1-1. 

Na de rust ging het even zeer snel. Op vijf minuten tijd ging het naar 4-4. 

Het was Hove dat naar 2-1 ging waarna wij gelijk maakten. Weer Hove 

kwam 3-2 voor. Onze kadetten kwamen dan even op voorsprong en een 

stap dichter bij de eerste plaats in de eindstand. Om dit doel te bereiken 

moest er echter met minstens vier doelpunten verschil gewonnen worden. 

Zover kwam het niet, integendeel. Hove maakte meteen de 4-4 en ging er 

in de laatste tien minuten ook over. Een 6-4 eindstand, maar een goede 

match van ons om het seizoen af te sluiten. 

Als eerste-jaarskadetten heeft deze ploeg een prachtig parcours afgelegd 

waaruit ze hopelijk veel hebben opgestoken. Proficiat, kadetten! 

 

 

Eindstand veldcompetitie – Kadetten 
 

A – ploeg 
 

1. Sparta Ranst A 6 w 12ptn. 

2. Voorwaarts  6 6 

3. Hoevenen  6 4 

4. Boeckenberg  6 2 
 

 

B – ploeg 
 

1. Hove   6 w 12 ptn. 

2. Sparta Ranst B 6 8 

3. Sikopi  6 2 

4. Merc/Hoboken 6 0  

 

 

  



 

RECREANTEN 
 

Zaterdag 9 juni stond er voor onze recreanten nog een nationaal tornooi 
op het programma. Uiteraard waren de onze present, ook al was het in 
het verre Aalst te doen. 
 

De omstandigheden: afwisselend zon en wolken, veel wind, aangenaam 
gezelschap, een korfbalveld, een bal en een tegenstander. 
 

De ploeg: Gerda, Carla, Danielle, Charlotte, Anke, Pieter, Michel, Jurgen, 
Stefan en Eddy 
De zweetdepper en fotograaf: Edith 
De inzet: zweet, bloed, tranen, gekneusde vingers, verbrande gezichten, 
geperforeerde tenen 
 

Het resultaat: drie van de vier matchen gewonnen 
AGO AALST - Sparta Ranst: 2-3 
Sparta Ranst - Rijko: 7-2 
Sparta Ranst - Joki: 2-6 
Verde – Sparta Ranst: 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bonus: kussen van de schepen van cultuur en een biermand 

KORTOM: het was genieten op de recreantendag in “Olsjt”!!!  



TORNOOI BOECHOUT 

 

Naar jaarlijkse gewoonte namen onze jeugdploegen deel aan het tornooi bij 

onze buren uit Boechout. Opnieuw slaagden zij erin een prachtig 

deelnemersveld bij elkaar te krijgen uit binnen en buitenland. Zo waren er 

ploegen uit (uiteraard) Nederland, maar ook uit Duitsland, Tsjechië en 

Frankrijk. 

Al onze jeugdploegen waren present en slaagden erin een puike prestatie 

neer te zetten. 

De minimienen en pupillen speelden met wisselend succes en eindigde op 

het einde van de dag op een mooie derde plaats. 

De B-kadetten wonnen de eerste match tegen Kapellen met 3 – 1. De 

doelpunten waren van Jens, Alexander en Wannes. In de tweede pertij 

tegen Hove werd 2-2 gelijk gespeeld ( Alexnder en Jef scoorden). Tegen de 

Tsjechische ploeg liep het ineens niet meer. Onze kadetten hadden 

blijkbaar schrik van dit volk. Ze waren dan wel wat groter, maar dit is geen 

reden voor een 11-3 nederlaag. Tijs, Jens en Wannes konden toch scoren in 

deze moeilijke match. Tot slot konden we nog winnen van thuisploeg 

Boechout: 4-3 met doelpunten van Jens, Aron, Alexander en Tijs. In de 

stand moesten we uiteindelijk slechts één ploeg laten voorgaan. 

De A-kadetten wonnen hun eerste match met 2-4 van Rijko en vervolgens 

ging ook SDO (nl) voor de bijl met 6-3, met doelpunten van onder meer 

Emily (2), Joppe, Jules en Kobe. Dan volgde de match waar er enkele naar 

uitkeken: tegen Catba. Het werd een makkelijke 8-0 zege. Doelpunten van 

Emily(3), Ben, Aron, Jules en Joppe. Als ook de laatste match gewonnen 

werd, waren we dicht bij de eerste plaats (er stonden namelijk meer 

ploegen in de reeks dan er wedstrijden gespeeld werden, dus zeker was die 

eerste plaats nog niet). Opnieuw was het verschil redelijk groot. Emily (2), 

Joppe, Kobe en Lore zorgden voor 5 doelpunten voor Sparta. KCOV kon er 

daar maar één tegenover zetten. Vier matchen en vier overwinningen. Het 

doelpuntensaldo was bovendien groot genoeg en zo mochten onze kadetten 

’s avonds op het weekend in Lier hun trofee in ontvangst nemen. 

 

 

  



SSPPAARRTTAA    RRAANNSSTT    KKCC  
MMaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  zzeetteell::  GGaasstthhuuiissssttrraaaatt  2277,,  22552200  RRaannsstt  

SSeeccrreettaarriiaaaatt::  MMoolleennssttrraaaatt  112222,,  22556600  NNiijjlleenn  

TTeell::  0033//333377..4499..9944  

 

 

UITNODIGING  TOT  BETALING  VAN  HET  LIDGELD 
 

 

Beste leden van Sparta Ranst, 
 

 

Het einde van dit seizoen is afgesloten met onze geslaagde familiedag en 

dito barbecue. 

Nu zijn we weeral druk in de weer met het plannen en de voorbereidingen 

voor het volgend korfbalseizoen. 

Met deze willen wij jullie dan ook verzoeken het lidgeld voor het 

korfbalseizoen 2012-2013 te voldoen en dit graag vóór  20 juli 2012. 
 

 

Het lidgeld bedraagt: 

 Voor jongeren van 5 tot 9 jaar (*)   € 50 

 Voor jongeren van 10 tot 17 jaar (*)   € 65  

 Voor spelende leden vanaf 18 jaar (*)  € 85  

 Voor recreanten     € 65  

 Voor adherenten     € 45  

 Voor steunende leden      € 5 

Met deze steunende leden hopen we om de familieleden, ouders, 

zussen en broers te betrekken bij onze club zodanig dat we als club 

kunnen groeien. 
 

(*) = leeftijd op 1 juni. 
 

Voor de leden tot 18 jaar mag het lidgeld vanaf het 2
e
 kind (dat ook lid 

wordt) met € 5 verminderd worden. (niet voor steunende leden) 

  



 

Inbegrepen in het lidgeld voor spelende leden en recreanten: 

 Een jaarabonnement (per gezin) op het maandelijks verschijnend 

clubblad: ’t Boekske  of via e-mail. 

 Een verzekering tegen sportongevallen voor alle wedstrijden, 

trainingen en nevenactiviteiten waar onze club aan deelneemt 

alsook voor ongevallen van en naar deze activiteiten, wedstrijden en 

trainingen. 

 Trainingen en deelname aan wedstrijden in competitieverband (veld 

en zaal) onder begeleiding. 

De adherenten en steunende leden krijgen eveneens een jaarabonnement op 

ons clubblad. Voor de leden, adherenten en steunende leden is er in de zaal 

gratis toegang tot alle thuis- wedstrijden. 

 

 

Gelieve het te betalen bedrag te storten op rekening: 979-5323997-60. 

Met als mededeling: LIDGELD + NAAM (NAMEN) 

 

 

 

 

   Namens Sparta Ranst KC    

   Martine Buelens, Penningmeester 

 
  

  



CLUBNIEUWS  
Jarigen 
 

En alvast een gelukkige verjaardag voor … 

Tibbe Vanhaecke  03/06 

Kobe Van den Heuvel 07/06 

Kobe Claes   10/06 

Katrien Verbeeck  10/06 

Dominique Buelens  23/06 

Sofie Verbeeck  27/06 

 

Ook de jarigen tijdens de vakantie mogen we uiteraard niet vergeten: 

 Carla Vermeulen 03/07 

 Hannes Neels   05/07 

 Katrien Janssens 10/07 

 Christophe Geusens 11/07 

 Kristel Kuypers 14/07 

 Rudi Van Eccelpoel 16/07 

 Lore Van de Putte 18/07 

 Jan Smout  18/07 

 Niels Brion  22/07 

 Kristof Van Haaren 24/07 

 Steven Van Haaren 24/07 

 

 

   



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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